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 العدد 4 – ینایر / كانون الثاني/ 2015     

 Bo  Sûriyeke nûjen û bo mafê gelê me 
di federaliyeke neteweyî de  

  من أجل سور�ا جديدة

 ومن أجل حق شعبنا � فيدرالية قومية

Sernûser: Cankurd 
 رئيس التحرير: جان كورد

    

د. محمود عباس  

  لقاء داود أوغلوا   

 ببشار األسد 

سذاجة، طلب اإلنصاف من 

 عاملةاألعداء، وتوقع العدالة، وامل

اإل.سانية، أو نقد أفعال+م 

باملقاي8س الكردية، وح12م ع0/ 

مساواة الذات الكردية =شعو;1م. 

من اCDكمة توقع Aل املو@قات 

سلفا، مادام يقال عنھ (العدو) أو 

األنظمة الشمولية، أو املسKبد، أو 

كما قالھ الناقد والOاتب (إبراMيم 

ا��
	� ا���ا��� 

�  ا�����

 

  / م�سق مجمو�ة إالنقاذ الوطينفهد املرصي

إيران تعلم تماما بأن األسد قد انتهى وفي 

وان عشية وضحاها وتصبح   مهب الريح

دمشق وريفها خارج سلطة النظام 

وبالتالي هي استعدت وكانت أساسا 

مستعدة لمثل هذا اليوم فهي لتحافظ 

على مصالحها ونفوذها تحتاج ألدوات 

  وصنعتها.

لتمكين  ٢٠٠٣تتحضر منذ عام  ران كانتإي

نفوذها في دمشق وريفها وسائر   مشروع

  االراضي السورية.

���ذا � ��� ����رد    

 إ���� دو����؟

آ�رد ��ن   

الATUي، السيد أحمد داوود قال رئ8س الوزراء 

ل]ZرYدة األملانية الش+TXة "فرانكفورتر  ،أوغلو

(أنظر املوقع االلكTUو.ي ل]ZرYدة  ألغماينھ"

ا الرابط:              تحت Mذ )16.01.2015ليوم   
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ذ إمحمود) � مقالھ (كرداقيات) " 

، iس كيف يمكن
ً
مية العدو عدوا

klتلف؟وتوقع ا " .  

أعداء وأصدقاء، حسب الفTUات 

الزمنية واملصاrD املتضار@ة، نفاق 

السياسة، وخباثة الدبلوماسية، 

وا.عOاس حقيقي ملعا.ي العداوة. 

ع0/ أعتاب الصراعات املتصاعدة 

� املنطقة، تلقفوا الرسائل حول 

القضية الكردية، وy� القضية 

ال|} تجمع+م � Aل اClن الوحيدة 

والظروف، والعقدة املشTUكة 

اZDامعة بي~1م، مثلما تر@ط+م 

القوى اإلسالمية التكفTXية 

 ،
ً
ومنظما�1ا اإلرMابية حاضرا

  كمرحلة ل+ا ظروف+ا.

لم تكن Mناك غرابة � ظ+ور داود 

أغلو، ع0/ اإلعالم، ليؤYد معارضة 

=شار األسد للفيدرالية الكردية، 

� عدم املوافقة الشذوذ Mو 

والتأييد. ومن البد�1يات، أن تتفق 

اCDكومة الTUكية ومعظم القوى 

العر@ية السورYة املعارضة، مع 

نظام =شار األسد، ع0/ معارضة 

املطلب الفيدرا�� للمنطقة 

الكردية ولسورYا عامة، ورفض 

تكوY~1ا بنظام ال مركزي، تجمع+م 

ايران تعي وتدرك ان جزءا من مخططها 

يحتاج الى أدوات من السنة فكان لها 

تفاهمات واتفاقات ولقاءات مع جماعة 

االخوان المسلمين في سورية ومنها 

اللقاءالذي جمع المراقب العام حكمت 

ؤولين ايرانيين في فيينا وليد مع مس

وزيارات متعددة لطهران لفاروق طيفور 

وقامت بزرع    (حليف ميشيل كيلو) وآخرين

خاليا من حماس وفصائل فلسطينية بين 

صفوف المعارضة السورية المسلحة وفي 

مناطق مختلفة بحجة دعم الثورة 

ومناصرتها وهم استثمار على المستوى 

 بد من الحاضر والمنظور والمستقبلي وال

اإلشارة الى ان حزب الله اشترى قبل مدة 

والءات بعض المسلحين السوريين في 

القلمون وهناك مجموعات تعمل لحساب 

حزب الله في القلمون من جبهة النصرة 

كالمجموعة التي اختطفت عسكريين 

لبنانيين وقامت بمناوشات مسلحة في 

البقاع اللبناني حتى يمتلك الحزب 

عن تدخله في سورية منظومة التبرير 

ويهدئ من اضطرابات قاعدته الشعبية 

الشيعية اللبنانية ونجح في مسرحية 

احداث عرسال االولى المفتعلة جر اغلب 

  اللبنانيين واإلعالم اللبناني الى حيث يريد.

(عناصر  بعد رحيل األسد سيقال هؤالء

يجب ان يكون لهم  حماس المزروعين)

المقاومة مكانتهم على االرض فهم 

والممانعة وهم من ساعد الثوار على 

إسقاط األسد وبالتالي يكون لهم خطة 

عمل لمرحلة مابعد األسد ضمن 

االستراتيجية اإليرانية وهؤالء سيكونوا 

دعامة لما بنته ايران من ميليشيات 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ahmet-

davutoglu-im-interview-ueber-pegida-und-is-

13368238-p2.html 

 ع0/ سؤا
ً
ل طرحتھ اZDرYدة عليھ بصدد ردا

"انفتاح نافذة للكوردالعراقيXن ليعلنوا عن 

دول�1م املستقلة ومدى خطرMا ع0/ تركيا" بأن 

 ع0/ تركيا، 
ً
الدولة الكوردية لن تكون خطرا

� عدم استقرار املنطقة،  
ً
وإنما ستكون س�با

فيما إذا iغTXّت اCDدود، فستكون Mناك 

Xة بTXل كثAة ومشاC[ن الدول، نزاعات مس

 ،�y دود كماCDذه اM /0ومن األفضل اإلبقاء ع

و@ناء حكومات قوYة وتضامنية � أجواٍء 

جديدة، تكون ف�1ا Aل اZlموعات القومية 

 والدي�ية متمثلة."                                                  

تناقض ل8س كمثلھ تناقض، وذلك ألن السيد 

يبدو للوMلة األو�/  أحمد داوود أوغلو الذي

� الوقت ذاتھ  
ً
 وعصرYا

ً
 إسالميا

ً
سياسيا

و�ساMم بقّوة � تطوYر وتحديث تركيا غTX قادر 

ع0/ تجاوز عتبة الب8ت الطورا.ي إ�/ العالم 

اCDر الذي يؤمن بالعدالة واCDرYة لOل 

القوميات واألديان والشعوب، ف+و يدافع 

ا بجوابھ Mذا عن بقاء تلك اCDدود ال|} رسم+

بموجب اتفاقية  1916املستعمرون � عام 

بيكوالش+TXة، ولو Aان � ذلك  –سايكس 

تقسيم للشعب الكوردي ووط~1م كوردستان. 

ومعلوم لدى Aل أبناء املنطقة أن Mذه اCDدود 
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ثقافة واحدة، حيث منطق 

  العداوة. 

Dواجز عند مواج+ة ألغيت اC

 �مطالب الشارع الكردي 

فيدرالية سورYا، فبي~1م اتفاقية 

ع0/ مجا;1�1ا، Aل بمنطقھ، 

�عملون ع0/ تقوYض+ا، منذ ظ+ور 

البنود الرئ8سة ال|} ت�ناMا اZlلس 

} سورYا، وال|-الوط�} الكردستا.ي

وثقت واتفق عل�1ا األغلبية 

اCDاضرة � مؤتمر ب]ZيOا عام 

ايد وتTXة املطالبة . ومع تز 2006

;1ا، ضمن اClافل الدولية، 

 �و�شOل خاص � أمرOYا، وإثار�1ا 

 �أروقة دبلوماسية لعرض+ا 

مجالس الدول املستعمرة 

لكردستان، كTUكيا، وتب�} معظم 

اCDرAات الكردية الشبابية 

الثورYة ل+ا، =عد الثورة السورYة، 

ومتأخرا =عض األحزاب املشOلة 

لكردي، ال للمجلس الوط�} ا

يتوا.ى األعداء من تذكTX العالم 

 بمعارض�1م ل+ا، عند Aل سانحة.

فلم يكن تصرYح =شار األسد حول 

الفيدرالية الكردية � سورYا 

املسنودة من أمرOYا (كما قيل) 

إثارة عرضية CDكومة داود أوغلوا 

قبل املعارضة السورYة، بل تذكTXا 

وبشكل خاص من السوريين المتشيعين 

والمجنسين كحزب الله الُسوري ومن ضمن 

السوريين بعد تلقيهم خبر هذه الخطة دفع 

سقوط األسد الى رفع اعالم وصور قادة 

حماس في قلب دمشق شكًرا وعرفانا على 

أساس ان مساعدتهم هي التي أسقطت 

األسد وحققت االنتصار للسوريين!!! 

لتالي حماس في غزة وحماس في وبا

  !دمشق

ضمن االستراتيجية اإليرانية سعي طهران 

يط الحدودي الى السيطرة على كامل الشر

ة بين سورية وإسرائيل او المنطقة الفاصل

يران ان تكون المتحكم على إضمن مساعي 

كامل المناطق الحدودية الفاصلة من 

لبنان وسورية مع اسرائيل من البحر 

المتوسط إلى آخر متر في سورية في 

الجوالن قبالة إسرائيل بعد نجاح 

استراتيجية إيران في التحكم في غزة 

بالتالي مع تحكمها في الشريط ولبنان و

السوري فإن إيران تحيط بإسرائيل من ثالث 

دول ليس للحرب عليها ولكن ضمن 

استراتيجية صراع النفوذ والمصالح على 

  المنطقة.

يران وحزب الضربة الموجعة التي تلقتها إ

الله اليوم بمقتل عدد من قيادات حالش 

ومن قيادات الحرس الثوري سارع إعالم 

ة والممانعة والصمود والتصدي المواال 

في ظاهرة ملفتة واالدعاء بأنها حدثت في 

الجوالن !! في حين ان اغلب الظن انهم 

قتلوا في استهداف الطائرة التي سقطت 

اليوم بالقرب من مطار ابو الضهور 

كما  ٦قتيال وليس  ٣٥العسكري وهم 

قد وضعت لإلبقاء ع0/ جذوة نار املشاAل 

Cة مشتعلة � املنطقة، ول8س 
ّ

ال£¢اعات املس]

� حقول+ا.                         CDل+ا وإطفاء النTXان   

 
ً
طاملا الدولة الكوردية املستقلة "ل8ست خطرا

 ملاذا 
ً
ع0/ تركيا" كما يقول � بداية جوابھ، إذا

 TXغيi" عن ذلك بالزعم أن 
ً
الTUاجع مباشرة

� عدم استقرار  
ً
اCDدود سيكون س�با

املنطقة"، ف+ل Aان الكورد س�ب اCDرب 

ية ملدة تزYد عن الثما.ي اإليران –العراقية 

سنوات؟ أم Mل Aان الكورد س�ب عدوان 

ج8ش صدام حسXن ع0/ الكوYت واحتاللھ؟ أم 

أن الكورد Aانوا س�ب ال£¢اعات السياسية 

الشرسة بXن نظامي البعث � العراق وسورYا 

لعقوٍد طو@لٍة من الزمن، أم Mم الذين أوقدوا 

نار الفتنة بXن شعب جزYرة ق¥Tص؟ واCDروب 

العديدة بXن العرب واالسرائليXن؟ أم Aانوا 

وراء اCDروب الطوYلة األمد بXن الدولتXن 

 العثمانية والصفوYة؟                                            

 �يقول Mذا السيد اللطيف � عباراتھ 

مقابالتھ وتصرYحاتھ بأن بالده ملU¢مة 

ذلك باملواثيق والع+ود الدولية، ف+ل يتضمن 

االلU¢ام بحق تقرYر املصTX للشعب الكوردي 

؟ فإن الU¢م بقبول Mذا اCDق الدو�� 
ً
أيضا

فلماذا ال يكون للكورد اCDق � إقامة دول�1م 

 
ً
املستقلة ع0/ أرض وط~1م كوردستان أسوة

=سواMم ممن يدافع السيد أحمد داوود أوغلو 
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ب�نود مؤامرة (اسم�1ا اتفاقية 

ؤامرة بال�سبة للرؤYة بي~1م وم

الكردية) سابقة، متفقون عل�1ا 

رغم الصراع اZDاري حاليا. أنتظر 

داود أوغلوا أسابيع قليلة، قبل أن 

يبXن موافقتھ ع0/ تصرYح =شار 

األسد، وتأكيده ع0/ أن املطلب 

الكردي خط أحمر. فرده بتلك 

الل©Zة ال�1ديدية للكرد مشا;1ة، 

لتصرYح =شار األسد، حملت نفس 

املعا.ي والغايات، و@ما أن القوة 

y� ال|} تثTX القضايا، تلغ�1ا 

وت~1ض+ا، فاCDكومة الTUكية، 

بمنطق+ا ورؤ1�Yا، ترى اCDرYات من 

خالل+ما، وعليھ فالفيدرالية 

الكردية ال|} أثارMا =شار األسد، 

جمع�1م، وأحيت اتفاقيات 

قديمة، رغم الصراع ع0/ سورYا، 

 و;1ا سيوسعون اkDالفات بXن

 �yالكرد واملعارضة العر@ية، و

  م+مة للطرفXن.

ضرب القوى الكردية ال|} ترفع 

شعار الفيدرالية، يتفق عليھ 

الدول املستعمرة لكردستان، دون 

نقاش ومحاورة، وYجدونھ واجب 

قومي، وعمل وط�} ل]Cفاظ ع0/ 

مصاrD شعو;1م، وYراMا الكردي 

مؤامرة، والتوصيف ال �عكس 

أعلن إعالم الممانعة وبعض الدكاكين 

  الحقوقية التابعة.

 دراسات

  في التاریخ القومي الحدیث

الدكتور أحمد خلیل  

  ( الحلقة  3 )

  أرمن�ة: -ات تر��ة تخوف

إن العامل الذ� عّجل م�ادرة الشـــــــــیخ عبید 

ل في  ـــّ ـــة یتمث �ـــة الُكرد ـــدول هللا إلى إعالن ال

عة في  یولیو/تّموز  13معاهدة برلین الموقَّ

 - 2نتیجة للحرب الروســـــــــ�ة 1878ســـــــــنة 

) تنّص على أن 61العثمــان�ــة، إن المــاّدة (

وْ=ِلم  ، ین�غي أن Sublime Porteمرفأ ســــُ

التحسینات واإلصالحات التي " �2ون تحت

تقتضـــــــیها المتطّل�ات المحّل�ة في األقال�م 

َمن أمَن  المســـ�ونة من ِقبل األرمن، وَتضـــْ

ر�س والُكرد "، األرمن من اعتداءات الشــــــــَّ

و2ــــان على الــــدول األور=�ــــة أن تشــــــــــــــرف 

بحماٍس منقطع النظTX؟ وملاذا تدخلت حكومة 

� قضية "كركوك" الداخلية � بالده =شدة 

العراق، بXن اCDكومة املركزYة وحكومة إقليم 

جنوب كوردستان، ورفضت ت¬Cيح وضع+ا 

 اإلداري بقوة ع0/ الدوام.                                      

 �يطالب السيد وزYر اkDارجية الTUكية 

املقابلة ذا�1ا بمزYٍد من اCDقوق لألتراك 

� أورو@ا، وYضع حركة "بيغيدا" واملسلمXن 

املطالبة � أورو@ا بوقف تدفق مزYٍد من 

امل+اجرYن املسلمXن ع0/ أورو@ا � ذات 

املستوى الذي يضع فيھ "تنظيم الدولة 

اإلسالمية" املعروف باسم (داعش)، حيث 

يقول بأن Mذه اCDركة تمتلك ذات العقلية 

ال|} لدى داعش، وشتان ما بي~1ما، فإن 

) ال تزال ح|¯ اآلن حركة سلمية غTX (بيغيدا

مس]Cة وإن Aان �عشعش � صفوف+ا نازYون 

جدد ومعادون لإلسالم ولر@ما فئات إجرامية 

مستعدة للقيام بأعمال تخر�Yية ضد مساجد 

وجمعيات وممتلOات للمسلمXن، بل وضد 

 أنھ من غTX املعقول 
ً
k²صيات مسلمة، إال

   .
ً
                    iشب�1+ا ب(داعش) اإلرMابية أصال

وMكذا نجد أنفسنا أمام سياسة تركية 

خارجية غTX متوازنة، � ظل رئ8س الوزراء 

السيد داوود أوغلو الذي �س³/ إلرضاء 

يXن أك´T مما �س³/ العنصرXYن الطوران

لتحقيق العدالة ال|} ينطق ;1ا أك´T من Aل 
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املطلوب  املطلوب من الكرد، بل

Mو أن يكونوا ع0/ قدر تحمل 

مسؤولية املواج+ة، وحبك 

(مؤامرة) كردستانية مشا;1ة 

ل]Cد من طغيا1µم، والتحرر من 

إمالءات فروع+م األمنية، واتخاذ 

القرار كرديا، وتحوYل واقع 

االستجداء والعتب من األخر إ�/ 

فرض الذات وجعل اآلخر يطلب 

اClاورة مع الكرد، والتحرك معا 

للولوج إ�/ األوساط الدبلوماسية 

العاملية إلقناع+م باCDقوق 

القومية الكردية، ومن الس+ل 

بلوغ Mذه السوYة � حال الغاء 

الغاية اCDز@ية والتحزب وإزالة 

عبادة أنصاف األل+ة، وإزالة 

اkDالفات اCDز@ية ووضع 

كردستان الوطن Mدفا، ال 

السيطرة اCDز@ية وiغطي�1ا 

 ة للذات اCDز@يةبالشعارات امل1¹ر 

  دون الشعب.

ال يذم العدو � أجنداتھ، أو ت©TXZه 

للشعب الكردي، وطمر اسم 

كردستان، بل من اZD+الة أن 

يتوقع الكرد من سلطة =شار األسد 

وحكومة داود أوغلو غTX اZDاري، 

ف+ما يقدمان أفضل اkDدمات 

لشعو;1م وسلطا�1م وأحزا;1م، 

بنفســـــــها على تطبیS اإلصـــــــالحات. وذ2ر 

َدة أن " ـــــْ Xع ُجَو�الخوف من الصـــــــــعود َود

دو �أنه �ان أقو7 األســـــــــ�اب األرمني یب

تان وراء محاوالت  التي تقف في ُ�ردســـــــــ

  ".الشیوخ توحید الُكرد

ـــــرت اإلشــــــــــــــاعات في شــــــــــــــرقي  وقد انتشـــــــــ

ســــــت دولة أرمن�ة،  األناضــــــول أنه إذا تأســــــّ

فإن هذه الدولة ســــتقوم في المناطS نفســــها 

التي ســــــــــــــتقوم فیها الدولة الُكرد�ة، أو في 

رد�ــة، المنــاطS المتــداخلــة مع المنــاطS الكُ 

و�قال إنه حینما ســـــــــــــمع الشـــــــــــــیخ عبید هللا 

ما هذا الذ= ) قال: "�61مضــــمون المادة (

أســـــــــمعه، �أن األرمن ســـــــــ�ق�مون دولة 

ساطرة سیرفعون  مستقلة في وان، وأن النَّ

را�ة برAطان�ا، وســــــ�علنون أنهم مواطنون 

لن أســـــــــمح بـذلـك، حتى لو برAطـانیون؟ 

". ومن هنا اضـــــطررت إلى تجنید النســـــاء

ًا، أصــــــــ�ح الشــــــــیخ عبید هللا أكثر فصــــــــاعد

تصــــــــم�مًا على مقاومة اإلصــــــــالحات التي 

2انت ســـتقود إلى ق�ام دولة أرمن�ة، وَتُحول 

  دون ق�ام دولة 2ُرد�ة.

إن إعالن الشـــــــــــــیخ عبید هللا �أنه ســـــــــــــیجّند 

دّل ی -وXبدو أنه 2ان قرارًا جّد�اً  -النســــــــــــــاء

 dـــًا من نم�على أنـــه 2ـــان حقـــًا قـــائـــدًا 2ُرد

صــــــــول القناصــــــــل البرXطانیین جدید، وٕان و 

إلى 2ُردســـــــتان، �حســـــــب شـــــــروh التحالف 

، 1878یونیو/حزXران سنة  4الدفاعي من 

الذين سبقوه � اCDكم، وسياستھ Mذه سواًء 

تجاه الكورد � العراق وسورYا وسواًء حيال 

التطورات األخTXة ال|} iش+دMا الساحة 

األورو@ية، و@خاصة =عد اZDرYمة اZDماعية 

الكبTXة ال|} ش+د�1ا العاصمة الفر.سية 

 قبل أيام، ولقيت رد فعل عالº} واسع. بار�س

ع  لن تخدم السالم واألمن واالستقرار 
ّ
الذي توق

 البعض تحقيق+ا � ع+ده.                                    

 (( .شرة األخبار ))

#"��! د���

 اT¥kD األول : "جون ماكXن" يقول للرئ8س 

الكوردستا.ي مسعود البارزا.ي: "جئت ا�/ 

 ا�/ توج�1اتكم 
ً
أر@يل ألستمع خصيصا

بخصوص اCDرب ع0/ االرMاب وا�/ ما تقولونھ 

وما ستقررونھ =شأن الدعم واملساعدة 

 األمرYكية ل]Cكومة الكوردستانية."  

 اT¥kD الثا.ي: "Mوالند" يتع+د وYحلف باليمXن، 

ل]Cفاظ ع0/ مTXاث وتراث الثورة الفر.سية 

العظيمة والدفاع عن اCDّرYات من أجل غٍد 

 مشرق وأفضل لOل ال�شرYة.                                 

اT¥kD الثالث: =عض املنحبكجية من 

األيكولوجيXن الديمقراطيXن الدمTXتاشيXن 

يطرحون ع0/ الرئ8س الفر.½¼} خطة عمل 
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فماذا قدمت جميع األحزاب 

املسيطرة وامل©Zرة الكردية 

لشع1¹م باملقابل؟ غTX اkDالفات 

وتزايد .سبة الت©TXZ، وتراكم 

املعاناة، وت�شيط اإلعالم اCDز�ي 

  ع0/ الKش+TX والتخوYن للبعض.

ال أمل � كردستان اCDلم، بوجود 

Mذه اkDالفات وتزايد ال+وة، 

واقتتال أطراف اCDركة الكردية 

واملثقفXن والعامة بXن =عض+م، 

  أعداء يخططون بخبث. أمام

  الواليات املتحدة  - د. محمود عباس

mamokurda@gmail.com  

 

 
 

 صالح الدين عيسى 

أفادت اليوم الثالثاء أن تلك 

الرسائل ال|} تأخذ الطا=ع 

اإلعال.ي � إطار إ.سا.ي مزعوم، 

 T¥ا املتكرر عMلت حضورZÊ

وسائل عدة، فإ�/ جانب ال+واتف 

 ع¥T مواقع التواصل 
ً
ظ+رت أيضا

�Ëوالتطبيقات  االجتما

، فيما »واiساب«مثل  اإللكTUونية

ـــــــــــرفوا على اإلصــــــــــــــالحــات، أثــار  2ي �شـــ

مخـــاوف شـــــــــــــــــدیـــدة عنـــد الُكرد، وٕان هـــذه 

المخاوف لم �2ن لها سـابS مثیل، والحق�قة 

 رأن القناصل أنفسهم اعتقدوا أن ذلك سیوفّ 

"، (المتخلِّفة)الحما�ة آلســــــــ�ا القاصــــــــرة "

مشــاعَل أمل �النســ�ة إلى و2ان القناصــل "

المســ�حیین المضــّطَهدین والمقهورAن في 

شــــــــرقي تر��ا، و�شــــــــّجعونهم على طلب 

  ".العدالة

ومنعًا لتحقیS اإلصــــــــــــــالحات، التي 2انت 

ســــــــــتت�ح الفرصــــــــــة لألرمن والنســــــــــاطرة أن 

 Sة، أطل�یتمّتعوا �مزXد من القوة واالســـتقالل

 إســـــــــتراتیج�ة دبلوماســـــــــ�ةالشـــــــــیخ عبید هللا 

ـــــــــــتمــل على إنشــــــــــــــــاء االتحــاد متطّورة،  تشـــ

. وقــد الُكرد�، وهو أّول تحــالف من نوعــه

ذ2ر َود�ع ُجَوXَْدة أن أحد األس�اب الرئ�س�ة 

لنجاح هذا االتحاد الُكرد� القصــــــیر العمر 

ــــة  ــــدول ل في دعمــــه من ِقبــــل ال 2ــــان یتمثــــّ

العثمــــــان�ــــــة؛ ألنهــــــا 2ــــــانــــــت تقــــــاوم تنفیــــــذ 

2انت ستؤد� إلى فقدان  اإلصالحات التي

ــــا�عــــة لهــــا، وٕان  مزXــــد من األراضــــــــــــــي الت

اإلصـــالحات الســـا�قة، التي تّمت في القرن 

التاســــــع عشــــــر، أّدت إلى فقدان متواصــــــل 

ألمالك الــدولــة العثمــان�ــة في البلقــان، 2مــا 

أن معاهدة برلین، واتفاق�ة قبرص، أّدتا إلى 

نتائج مماثلة واضـــــــــحة في مصـــــــــر (ِفقدان 

  مصر).

للقضاء ع0/ الدواعشة والفواحشة وتنظيف 

شوارع بار�س وغMTXا من املدن الفر.سية من 

االرMابيXن اZlرمXن. وتتضمن اkDطة إرسال 

 YPG" نخبة الضفادع والكوماندوس من ال

ا�/ بار�س  "YPJ و HPŞ و CPK و FDPو MDPو

� إكKساب اT¥kDة  
ً
إلعطاء الفر.سيXن دروسا

القتالية وفنون املقاومة وحرب الشو ارع 

 ملواج+ة التطرف والتدين والU¢ مت.                    

اT¥kD الرا=ع: اإلنتصار ممنوع �   واإلرMاب.

كو@ا.ي ... كما اإلعالن عن ال+زYمة ممنوع 

، م+ما بلغت اCDرب من  ٰ̄ ºمس TXوألجٍل غ !
ً
أيضا

 تCÛيات!!                                                                  

اT¥kD اkDامس: Mناك من سيقÜ¼} ع0/ اآلخر 

� املعارضة السورYة و@Oل الوسائل، املتاحة 

م~1ا وغTX املتاحة لاللتحاق باملو كب الذي 

  سيذMب ا�/ العاصمة اCDمراء "موسكو".

اT¥kD السادس: القيادة البعثية ومنذ iشكيل 

الدولة السورYة وألول مّرة تف¬r وiعلن عن 

إحصائياٍت رسمية عن الكورد � الZÝالت 

الرسمية السورYة . وجاء Mذا ع0/ لسان رأس 

ال+رم � السلطة اZlرم " =شار األسد " نفسھ 

الذي قال بأن .سبة الكورد � Aانتون اZDزYرة 

 ذلك الشك باليقXن 
ً
y� 36 % فقط. قاطعا

 �حول .سبة الكورد وعددMم Mناك. Aل Mذا 

 �àو@يولو �àعتيم إعالمي أيكولوi ظل

 مقصود.       

اT¥kD السا=ع: سلطة " األمر الواقع " � املناطق 

الكوردية من سورYا تختطف األطفال عنوة 

 لسوق+م ا�/ ج1¹ات القتال.                                   

اT¥kD الثامن: ذMاُب وفد كبTX من " الشعب  

اإليزYدي" الصديق ا�/ "اT¥CD األعظم" 

بالفاتيOان واللقاء بالبابا الرسو�� وأخذ =عض 

الصور التذAارYة لإلستخدامات الف8سبوكية 
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يردد مروجوMا بأ1µم �سعون إ�/ 

تحقيق السZl TUموعة من 

عت ;1ن 
ّ
الفتيات الالiي تقط

ق القتال، � صورة السبل � مناط

وAأ1µا تداعب وتر العاطفة لدى 

                                اآلالف من ال�شر.

 من �عمل 
ّ

و� الوقت ذاتھ، ال يكف

1ا عن التأكيد بأ1µم 
ّ
ع0/ ب2

مخولون من ج+ات حكومية 

بU¢وYج فتيات سورYات من ذوي 

 Cãايا القتال � سورYا.                   

 
وع0/ وثيقة تم تروYج+ا ع0/ نطاق 

واسع لU¢وYج الفتيات السورYات، 

عة من 
ّ
ُيدË/ من خالل+ا بأ1µا موق

وكيل وزارة الداخلية لشؤون 

اCDقوق حول السماح ملؤسسة 

خTXية متخصصة برعاية األيتام 

بU¢وYج الفتيات السورYات من 

ذوي الCÛايا الذين فقدوا 

أMال�1م � اCDرب ملواطنXن 

� حXن يزعم =عض سعوديXن ،

 مروج�1ا أن الوثيقة رسمية. 

وكتب أحد امل+تمXن بU¢وYج 

الفتيات السورYات رسالة إعالنية 

ملن يرغب � األجر، «جاء نص+ا: 

أزوج شابات سورYات يKيمات 

بألفي رYال فقط، وال نرYد سوى 

TXن واألجر.. فاعل خMTUس« ،

وتضمنت رسالتھ صورة من 

األرمن 2انوا یؤ2ّدون أن هدف االتحاد إن 

هو خنL المسألة األرمن�ة، وذلك الُكرد� "

". حتى إن الثورة بخلL المســـــــــألة الُكرد�ة

لم یردع  1879ضـــــــــّد الح2ومة في ســـــــــنة 

العثمانیین عن دعم نشــــاطات الشــــیخ عبید 

هللا واالتحاد الُكرد�. أضـــــــــــــف إلى هذا أن 

تمّیزًا مالشـــــــــــیخ عبید هللا وقّواته قّدموا دعمًا 

للعثمــانیین في حر=هم (الجهــاد�ــة) الجــدیــدة 

ضــــــّد الروس. وقد احتفظت قّوات عبید هللا 

�األســـلحة التي قّدمها لهم العثمانیون خالل 

الحرب، �مـــا فیهـــا بنـــادق من نوع مـــاْرِتیني 

Martini لقـــد اعتقـــد العثمـــانیون أن الُكرد ،

.yعودوا علیهم �النفع مرة أخر��م2ن أن   

  الثورة:نها�ة قائد 

هاجم الشـــــــــیخ عبید هللا  1880وفي ســـــــــنة 

ع األراضـــــــي الواقعة تحت  إیران، 2ي یوســـــــّ

ـــــاعـــــه الُكرد عبروا الحـــــدود،  نفوذه، إن أت�

و2انت إیران ضـــــــع�فة، واإلیرانیون شـــــــ�عة، 

ورغم أن العثمانیین دعموا االتحاد الُكرد�، 

2ـــان من المم2ن للشــــــــــــــیخ عبیـــد هللا، في 

ن، في إیرا �عض األوقــات، أن �عّزز قواتــه

إن  .2ي ُ�ســّهل تأســ�س 2ُردســتان المســتقلة

خطd عبید هللا وأحالمه ه�طت إلى درجة 

الصفر في إیران، فقد هزم اإلیرانیون ج�َشه 

هزXمــــة ن2راء، ورغم أن العثمــــانیین قــــاموا 

�أعمال عســــــــــــ2رXة ضــــــــــــّده حینما عاد إلى 

والنظر ا�/ عXن الOامTXا بدقة. وضمَّ وفد 

الشعب اإليزYدي الصديق الكثTX من العلماء 

� األن´Tولوجيا واZDيولوجيا و األيديولوجيا 

 �والسيكولوجيا، باإلضافة ا�/ فرYق مختص 

أمور األيكولوجيا و.سبة ال بأس ;1ا من رجال 

الدين القد�سXن وطبقة من األمراء 

واCDاخامات ونخبة من رجال األعمال و�عض 

املرYدين للوقوف ع0/ كيفية تطبيق خطة 

"املارشال" ال|} قدم+ا اCDزب العمال 

الكوردستا.ي للشعب اإل يزYدي املناضل 

 واألصيل.                                                                    

اT¥kD التاسع: اإلعالن عن أول إ.شقاٍق 

عامودي � حزب الوحدة الكوردي بقيادة 

 �السيد " AامTXان حاج عبدو " وMذا ما تج0ٰ/ 

حديثھ ومقابالتھ ال+ادئة أمام اإلعالم.  

وامللفت للنظر بأن السكرتTX اZDديد " AامTXان 

حاج عبدو" وأثناء حديثھ أمام الOامTXا Aان 

ما نجدMا 
ّ
يتOلم بلغٍة كوردية عالية املستوى قل

عند األمناء العامون لألحزاب الكوردية 

 السورYة الكالسيكية واملودرنية.                           

اT¥kD العاشر: التحضTX جاٍر ع0/ قدٍم وساق 

لKسليم "النبل والزMراء" الشيعيتXن، إلعالن 

Aانتون شيM �³ناك � شمال غرب حلب 

 لOانتون "عفرYن" 
ً
 ومساندا

ً
وليكون ظ+TXا

الديمقراطي � مواج+ة الوحوش وال¥Tابرة 

 واالرMابيXن والدواعش.                                           

اT¥kD اCDادي عشر: � محافظة ن8نوى تم 

اإلعالن عن حكمدارYة إيزYدية سميت 

ب"Aانتون شنæال" ذات اCDكم الذاiي 

 rãذا دليل واMو ،�àالديمقراطي األيكولو

وصرYح وال يحتاج ا�/ التفسTXات والتحليالت 

وال ا�/ محللXن سياسيXن وخ¥Tاء ومراكز 

� الشؤون  {ºاألبحاث ع0/ أن التدخل اإلقلي
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 من الوثيقة املتداولة انطال
ً
قا

                   iعزYز صدقية الرسالة. 

وأكد أحد املروجXن ملثل Mذه 

الرسالة (فضل عدم الكشف عن 

MوYتھ) بحسب Cçيفة اCDياة، 

 200أنھ استطاع تزوYج أك´T من 

فتاة سورYة ملواطنXن خليجيXن 

 أنھ 
ً
خالل العام املاè¼}، موCãّا

ال �س³/ إ�/ كسب املال من خالل 

إنما إ�/ التقّرب من و «Mذا العمل 

           هللا وتحقيق السTU للفتيات."

وأفاد بأنھ �ستقبل آالف 

االتصاالت والرسائل النصية ال|} 

يرغب أCçا;1ا بالزواج، إضافة 

إ�/ استقبالھ طلبات زواج من 

 T´أن أك 
ً
الفتيات أنفس+ن، مب8ّنا

الطلبات ال|} تلقاMا من رجال 

 إ�/ أنھ منذ ا
ً
 ندالعخليجيXن، الفتا

اCDرب السورYة � أوائل العام 

، س³/ من خالل =عض 2011

املOاتب اTXkDية إ�/ التعرYف 

بنفسھ كفاعل خTX لU¢وYج 

الفتيات السورYات، إ�/ جانب أنھ 

 لدى الراغبXن 
ً
أصبح معروفا

 بالزواج من دول خليجية عدة.    

وiعود قضية تزوYج الفتيات 

 T´ات إ�/ العلن والنقاش أكYالسور

 القاصرات من 
ً
مرة، خصوصا

 �م~1ن إ�/ رجال عرب وأجانب، 

مقابل مبالغ مالية ضëيلة. وAانت 

منظمات حقوق اإل.سان قد 

تفاعلت مع انKشار حاالت تزوYج 

 القاصرات 
ً
السورYات، خصوصا

المنـــاطS التـــا�عـــة لهم، فمن المحتمـــل أنهم 

  فعلوا ذلك لسببین: 

: أنهم ُدِفعوا إلى فعل ســبب األولال -
  ذلك تحت ضغd الرأ� العاّم األور=ي. 

أنهم اعتقدوا أن  الســــــــــــــبب الثاني: -
دعم القوم�ـــــــة الُكرد�ـــــــة �م2ن أن یجعلهم 

  خارج س�طرة الدولة العثمان�ة. 

لقــــد ألقــــت القّوات العثمــــان�ــــة الق�ض على 

الشــــــــیخ عبید هللا، وُأخذ إلى إســــــــتانبول في 

و�عــــد أن �قي هنــــاك  ،1881یولیو/تّموز 

عّدة أشـــــــهر، نجا وعاد إلى مســـــــقd رأســـــــه 

الُقوy األور=�ة 2انت ما مدینة َنْهر�، لكن 

ســــبب � تزال غاضــــ�ة على الشــــیخ عبید هللا

أفعــالــه ضــــــــــــــــّد المســــــــــــــ�حیین النَّســــــــــــــــاطرة 

[اآلشــــورXین]، وضــــغطوا على ال�اب العالي 

[الح2ومة العثمان�ة] إلرســــــــــال قّوات ضــــــــــّد 

وُنفي  تم اعتقال الشیخ الشیخ عبید هللا، وقد

إلى الحجاز، وتوّفي هناك في م2ة ســــــــــــــنة 

1883.  

إن هجمات الشــــــــــــــیخ ُعبید هللا على إیران، 

جعلت الحر2ة الُكرد�ة ألجل االســــــــــــــتقالل 

واعتبرتهــا الُقوy الــدول�ــة مســــــــــــــــألــة دول�ــة، 

، و2ـــــانـــــت تلـــــك حینـــــذاك أمرًا غیر مقبول

رات على مواقف شـــــبیهة في  المواقف مؤشـــــِّ

ي ف روســـــــــــ�ا لم تكن راغ�ةن المســـــــــــتقبل؛ إ

خسارة شيء من األراضي التا�عة لنفوذها، 

والتي 2انت في معظمها أراضــــــــــــــي 2ُرد�ة 

 الداخلية لكوردستان العراق قد بدأ بالفعل.

اT¥kD الثا.ي عشر: "ڤيان دخيل" تقول 

ZDماعة الكنKنة من األيكولوجيXن: بأن شنæال 

 لكم ولسياساتكم و@أن شنæال 
ً
y� ل8ست مرiعا

y� ل8ست "قنديل" ح|¯ iشOلون ف�1ا ما 

واT¥kD األخTX  ! ترYدون من Aانتونات و@الونات

Mناك من يقول: بأن املناوشات والقرقعات 

و@Xن ا8ZDش  " YPG " واملعارك الدائرة بXن ال

العر�ي السوري املناوئ لإلم¥Tيالية 

والص+يونية والرجعية، ل8ست  سوى  توز�ع 

لألدوار وتحضTٌX جيد قبيل الذMاب ا�/ 

 "العاصمة اCDمراء" موسكو.                              

 دمتم � رعاية هللا وحفظھ.

 وان�1ت األخبار؟ 

محمد على باشا الكبير 

 كورد مصر

سو@ارى آري   

وا�� مصر و مؤسس مصر اCDديثة ..باعث 

  ال~1ضة املصرYة و مؤسس االسرة اkDديوYة،

Mو محمد ع0� باشا ابن ابراMيم آغا من كورد 



 
9 

 

م~1ن إ�/ رجال عرب وأجانب، 

كة � عقد مثل Mذه الزYجات 
ّ

مشك

ال|} ال تلبث أن ت�تð} =عد أش+ر أو 

يلة. وأ.شëت صفحة ع0/ أيام قل

أيار  16� » ف8سبوك«موقع ع0/ 

الجئات «(مايو) املاè¼} =عنوان 

لKستقطب أك´T » سورYات للزواج

ألف عضو � أقل من  18من 

أسبوع، قبل أن يتم إقفال+ا 

    بضغط من ناشطXن.                    

واعت¥T مراقبون أن مثل Mذه 

حفلة من «الدعوات ل8ست إال 

راض واالتجار اZlا.ي Mتك األع

، فيما أشارت األمم »بال�ساء

حقوق اإل.سان  املتحدة ومنظمات 

� تقارYر عدة إ�/ Zòم االستغالل 

ا�ZD½¼} والنف½¼} الذي تتعرض 

لھ الالجئات السورYات، مطالبة 

 
ً
                                     .بوقفھ عاجال

حاالت الزواج بXن   T´ُيذكر أن أك

الفتيات السورYات iشمل 

القاصرات من الالجئات، 

باعتبارMن اCDلقة األضعف، 

وقرارMن � أيدي أولياء أمورMن، 

ب8نما يبلغ عدد الفتيات 

السورYات املZÝالت � ZÊالت 

 12مفوضية الالجئXن � لبنان بXن 

، والالiي �عت¥Tن � دائرة  17و
ً
عاما

ألف الجئة، �  62حو اkDطر، ن

�  5.6حXن تبلغ .سب�1ن � مصر 

�  7.4املائة، وتصل � العراق إ�/ 

املئة من عدد الالجئXن السورXYن. 

ل الطفالت بXن عام و
ّ
Oشi17و 

ـــــــــــــرقي تر2�ــا، وتخضــــــــــــــع لبنود  تقع في شـ

معاهدة برلین، وما 2انت لروســـــ�ا فائدة في 

ق�ــــــام دولــــــة 2ُرد�ــــــة على تخوم القوقــــــاز، 

ة  إذا 2انت دولة تتأّجج �التوجه  وخاصـــــــــــــــّ

�ة، الطرXقة النَّقشـــــــــبند الدیني �ق�ادة شـــــــــیوخ

و2ان �2في روس�ا ما لقیته في هذا المجال 

من الحر2ــات التي 2ــانــت موال�ــة للشــــــــــــــــاه 

َفو� ســــــــنة  ، والتي 1840إســــــــماعیل الصــــــــَّ

ن�ا برXطاو2انت  قمعتها �صـــــــعو�ة شـــــــدیدة.

ا ؛ ألنها ممعاد�ة لحر2ة الشــــــــــــــیخ عبید هللا

2انت ترغب في أن یؤّد� ذلك إلى نشـــــــــوء 

ا، ارب بین إیران وروســـ�موقف ینتج عنه تق

و2انت  ترy أن حر2ة 2هذه ســــــــــــــتضــــــــــــــّر 

�ســـ�اســـاتها اإلمبراطورXة في وســـd وجنو=ي 

آســـــــــــــ�ا، و2انت اإلمبراطورXة العثمان�ة هي 

القوة الوحیدة التي �ســــــــــــــتمّد منها عبید هللا 

ترXد اســــــــــــــتخدام الدعم الكبیر، إنها 2انت 

االتحــاد الُكرد�، �ق�ــادة الشــــــــــــــیخ، ضــــــــــــــــّد 

علیها، و2ذلك  ضـــــــــــةاإلصـــــــــــالحات المفرو 

ة  ضــــــــــــّد  ضــــــــــــّد الدول األور=�ة، وخاصــــــــــــّ

برXطان�ا وروســــــــــــــ�ا، و2انت ترXد أ�ضـــــــــــــــًا 

اســـــتخدام الُكرد لخنS الحر2ة األرمن�ة نحو 

، ومن المحتمـــــل أن الـــــدولـــــة االســــــــــــــتقالل

ــــان�ــــــة 2ــــــانــــــت ترغــــــب في تعو�ض  العثمــ

 Sخســــــــــائرها في أور=ا بإعادة احتالل مناط

ّنة التا�عة إلیران، ومن لش�عة اطS االُكرد السُّ

  الناطقین �التر2�ة في أذر=یجان.

ديار بكر عاصمة كوردستان الشمالية، ولد 

عام 1769، سافرت عائلتھ ا�/ االستانة ، سافر 

حد اعمامھ للتجارة ولكن والده استقر Mناك  ا

اسطنبول االن. تو� والده فكفلھ عمھ طوسن 

حد اصدقاء  آغا، و�عد مقتل عمھ كفلھ ا

والده، ف�شأ يKيما ال مرشد لھ اال ذAائھ 

الفطري وعM /0متھ وAان يجاMر وYفاخر بذلك  

حيث خدم � البانيا و قد  انKسب ا�/ ا8ZDش 

حشدت من  Aان ضمن الفرقة العسكرYة ال|} 

ا8ZDش العثما.ي وال|} ارسلت ا�/ مصر الخراج 

حي~1ا برتبة وكيل فرقة ،  الفر.سيXن م~1ا وAان 

وعند ا1µزام العثمانيXن � معركة ابوقTX عام 

1799 سافر رئ8س فرقتھ فتو�/ محمد ع0� 

منصبھ و رö� بھ ا�/ رتبة بكباõ¼} .=عد خروج 

الفر.سيXن من مصر طالب ا8ZDش بتو�� 

حكم مصر وخاصة =عد ان ضاق  محمد ع0� 

حكم الوا�� خورشيد باشا.   املصرYون ذرعا من 

حسن السياسة  وملا ما يتمتع بھ محمد ع0� من 

والدMاء، فعينھ السلطان العثما.ي بفرمان 

واليا ع0/ مصر ولقب ب محمد ع0� باشا. و  ملا 

Aان املماليك �شOلون Zòر ع´Tة � طرYق 

اCDكم واkDالفات الكثTXة، فقام محمد ع0� 

بدعو�1م ا�/ القصر ب÷Zة وداع ابنھ طوسن 

باشا الذي ارسلھ Clار@ة الوMابيXن باZøDاز  

(السعودية) االن .. و�عد ان استقر املماليك 

بالقلعة اغلقوا االبواب وامر محمد ع0� 

بقتل+م جميعا ولم يفلت من املماليك سوى 

حيث Mرب، فOانت 1µاية املماليك ع0/  امXن بك 

يده عام 1811. و�عدMا وجھ اMتمامھ ا�/ 

اصالح مصر، والرضاء السلطان العثما.ي قام 

محمد ع0� بفتح السودان عام 1823 -1821 

و أخمد ثورة الوMابيXن باZøDاز وساعد ع0/ 

 اخماد ثورة اليونان.                                                
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� األردن ما .س�تھ  
ً
�  26.3عاما

                   املئة من عدد الالجئXن.  

ح في وYروي السيد (ساري حس8نو 

اصالنوف) أحد األكراد الذين 

السوفيKية ضد خاضوا املعارك 

ية � اCDرب العامل –فنلندا وأملانيا 

عن ال©Zرات القسرYة  - الثانية

ال|} iعرض ل+ا الكرد من قبل 

ليعرف الكرد  ستالXن، وYقول:

بأننا شعب خلقنا لنحرر الشعوب 

األخرى، ونفكر بجTXاننا، و.شعر 

بآالم اآلخرYن قبل أن نفكر 

بأنفسنا، ومشكالتنا، وقض8تنا، 

نتعلم من االعي1¹م وعلينا أن 

املاكرة، ووعودMم الOاذبة. لقد 

م، � قرYة 1918ولدت � عام 

(نكالكيفي) التا=عة ملنطقة 

أسب8سOي � جم+ورYة جورجيا 

السوفيKية االشTUاكية، و�عد 

االن�1اء من دراس|} املتوسطة 

اتج+ت إ�/ (يرYفان) عاصمة 

 �أرمي�يا، وMناك تا=عت دراس|} 

�قسم اللغة  املع+د الTUبوي، 

  م.1936الكردية الالتي�ية � عام 

 ملدة 
ً
و�عد تخرà� عملت مدرسا

سنة � قرY|}، و�عد ذلك تزوجت، 

ثم طلبت ل]kدمة العسكرYة أيام 

ة، الفنلندي –اCDروب السوفيKية 

وأرسلت إ�/ ج1¹ة القتال، وMناك 

حار@ت أعداء السوفيت � فنلندا 

ومن ثم � أملانيا، ولم استطع 

أن�} كردي، وأتذكر مئات البوح ب

وفي نها�ة هذه المرحلة األولى من مســـــــیرة 

y  2انت جم�ع الُقو الحر2ة القوم�ة الُكرد�ة، 

 yـــة الكبر�د في معـــاهـــدة  -األور= 2مـــا تـــأكـــّ

 ،ضــــــّد الحر2ة الُكرد�ة االســــــتقالل�ة -برلین

ّل 2ان لك -2ما أشیر إل�ه -إضافة إلى أنه

ة برXطان�ا وروســـــــــ�من  ا أســـــــــ�اُبها الخاصـــــــــّ

، إن اإلمبراطورXة للوقوف ضـــّد حر2ة 2هذه

العثمان�ة وحدها 2انت لها أس�ابها الخاصة 

لــدعم الحر2ــة االســــــــــــــتقالل�ــة الُكرد�ــة، لكن 

�الط�ع ل�س إلى درجة الســــــــماح �ق�ام دولة 

  2015 – 1- 13الثالثاء  2ُرد�ة مستقلة.

الوجود الكردي في 
األكراد في   كازخستان...

 )6( كازاخستان.....
 الOازاخية للصداقة Mيفي جمعية

الكوردستانية

 

قام محمد ع0� بحركة .شطة حيث باشر بجمع 

اال موال و تنظيم ا8ZDش و@ناء السفن اCDر@ية 

وتحسXن ميناء االسكندرYة وعمل االس]Cة 

اCDر@ية وتطوYر الزراعة والصناعة والتجارة 

والتعليم ، واستعان باT¥kDاء االجانب وعمل 

املصا.ع ل�úÝ القطن واCDرYر وايصال املياه 

ا�/ اإلسكندرYة و@ناء سد ابو قTX والقناطر 

 �اTXkDية وال|} بفضل+ا تم زراعة القطن 

الوجھ البحري ، وقام بإرسال البعثات العلمية 

ألورو@ا وتأس8س املدارس، ولم يكتفي بملك 

مصر بل طمح ا�/ االسKيالء ع0/ سورYا حيث 

ج+ز ج8شا بقيادة ابنھ ابراMيم باشا واستو�/ 

ع0/ سورYا و�عدMا ازداد طموحھ نحو 

األناضول ففتح اضنھ وقونيا و كوتاMيا عام 

1833، فاصبحت طرYق إسطنبول مفتوحة 

امامھ، لكن الدول األورو@ية وقفت � وجھ 

طموحاتھ وجردتھ من فتوحاتھ حسب معاMدة 

لندن عام 1841 وMنا تجدر اإلشارة إ�/ ان 

االور@يون Aانوا ضد العثمانيXن � Aل مOان 

ولكن � مصر Aانوا مع العثمانيXن ضد محمد 

ع0� النھ Aان يؤسس ل~1ضة صناعية تنافس 

اور@ا وتكسر االحتOار الصناË� االور�ي . وMنا 

قرروا ترك مصر Clمد ع0� وذرYتھ � ادار�1ا 

مقابل اال.CÝاب من سورYا. فانصرف محمد 

ع0� باشا ا�/ اصالح مصر، ا�/ ان اعطى 

السلطة البنھ ابراMيم باشا الذي امتد حكمھ 

� عمر 60 قبل ابيھ وخلفھ  �70 يوما وتو

حفيده عباس االول. وتو� محمد ع0� عام 

1849 عن عمر 83 عاما. وMنا اسماء اعضاء 

  االسرة اkDديوYة الذين حكموا مصر:

محمد ع0� باشا 1849 -1805. ابراMيم باشا 

 T¥بن محمد ع0� 1848 من يونيو ا�/ نوفم

عباس االول بن طوسن باشا 1848-1854. 
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 �الش+داء الكرد الذين قضوا 

Mذه اCDرب؛ أل1µم Aانوا � مقدمة 

.{¼ü8ش الروZDا  

=عد االنتصار ع0/ الفنلنديXن 

اتج+ت إ�/ أوكرانيا، و�عدMا إ�/ 

مالدافيا، ومن ثم إ�/ بولونيا 

وحررت مع ا8ZDش الروA {¼üل 

 �-6- 22املدن ال|} دخلوMا، و

أخرى إ�/ م نقلو.ي مرة 1941

ا1¹ZDة ضد أملانيا الفاشية ح|¯ 

وصلنا إ�/ النمسا، وMناك رفع علم 

 �االنتصار � فينا، وقد جرحت 

، و@قيت أك´T من ستة 1943عام 

أش+ر � املشفى، و�عد العالج 

التحقت با8ZDش ح|¯ انتصرنا 

بقيت  1945ع0/ أملانيا، و� عام 

سنة � النمسا، ثم أرسلو.ي إ�/ 

� عر@ا �0Mت القطارات بفرح أ

  وأغا.ي االنتصار.

=عد ختام Mذه السلسلة  مالحظة:

سوف نختم+ا باملصادر ال|} 

اتخذناMا كمصدر للمعلومات 

حيث يضيق ذكرMا Mنا فð} تحتاج 

مل�شور بحد ذاتھ وشكرا لكم 

متا=عتكم اZDيدة ونرجو لكم 

 قراءة ممتعة ومتف+مة.

 الھیئة -  جمعیة ھیفي
  اإلعالمیة

  
 

 �Ëرة وقسوة النظام الشيوZ©مأساة ال

  ع0/ الشعب الكردي! تتمة...

وYروي السيد (محمد سلو بابايف) =عض 

ن إ كراد،فيقول:ظلم الشيوعيXن لأل

السيد كنياز بدر@يك تخرج � Aلية 

لين8نغراد، وكتب عدة رسائل إ�/ القيادة 

الشيوعية، وطلب بإرجاع كردستان 

اCDمراء، لكن القيادة الشيوعية Aانت 

�1ّمش Mذه الرسائل، فُرِحَل السيد كنياز 

) من أفراد عائلتھ إ�/ 150بدر بيك مع (

  تركيا =س�ب Mذه املطالب.

 
ً
وYتا=ع اCDديث فيقول: ...كنت مديرا

عية � منطقة ماس8س ألحد املراكز الزرا

رC²و.ي  1969التا=عة ألرمي�يا, و� عام 

ملنصب رفيع؛ ألن�} كنت أجيد عدة لغات 

 واألذر@يجانية Aالروسية واألرمي�ية

والكردية, وقال �� املسؤول اCDز�ي 

للمنطقة: أنت iستحق Mذا املنصب، 

؛ ولكنك لست أذر@
ً
، وال أرمي�يا

ً
نما إيجانيا

دي بأن يكون أنت كردي؟ وال �سمح للكر 

� Mذا املنصب الرفيع!! يقول: اتج+ت إ�/ 

 عدة ساعات... 
ً
اZDبل وصرخت باكيا

  Mكذا Aانت iعاملنا السلطة الشيوعية.

وYتحدث امل+ندس (زاMر عفدي 

صاديكوف) عن ظلم الشيوعية للكرد، 

Xد أن أتذكر الكثYولك�فيقول: ال أر ،T {

جرت �  1980إنھ � عام  :أرYد قول Mذا

األلعاب األوملبية، فقررنا أن  موسكو 

نحضر تلك األوملبياد، وقبل سفرنا بأر�عة 

أيام اجتمع بنا املدير العام للشركة، 

 منكم، ولكن 
ً
وقال: ال أرYد أن أز�ú أحدا

ال �ستطيع =عضكم حضور األوملبياد! 

وأخرج ورقة من حقي�تھ، وقال: Mذا 

سعيد باشا بن محمد ع0� 1854-1863. 

اسماعيل باشا بن محمد ع0� 1879-1892. 

توفيق 1892-1879. عباس حلº} الثا.ي 

1914-1892. السلطان حسXن Aامل 1917-

1914. السلطان احمد فؤاد 1922-1917. ثم 

أصبح فؤاد االول 1936-1922. امللك فاروق 

االول 1951 -1936 والذي اضطر ا�/ ال©Zرة 

تحت ضغط القوميون العرب بقيادة جمال 

عبد الناصر فيما �سº¯ حركة الضباط األحرار 

� دول االغTUاب. وال ن�½¼¯ فتح قناة  �وتو

السو�س � ع+د العائلة اkDديوYة وفتح طرYق 

املالحة البحرYة بXن اور@ا واسيا واختصار املدة 

=عد ان Aانت السفن تلف حول القارة 

االفرYقية Aاملة وما Aان �سº¯ راس الرجاء 

الصاrD ... جنوب افرYقيا االن. وMنا تجدر 

 ا�/ ان لقب اkDديوي 
ً
 Xwedîyê اإلشارة أيضا

wî  اكم او صاحب السلطة باللغةCDع�} اiو

الكوردية انU¢عھ محمد ع0� بالقوة من 

السلطان العثما.ي وفرض نفسھ ع0/ اZDميع 

� املنطقة.                                                                 

رسالٍة وجدت بین أحجار سطوٌر من 
بیٍت مهّدم في مدینٍة شرق�ة مرت 

 علیها جحافل التتار
 سيدى... 

 عظيم أنت كقرص الشمس في الظهنية
 ترنو بأبهتك وابتسامتك الكبنية

 من أعماق السماء
 سيدى...

 من فوق أكواخنا اخلقنية
 أنت في العلم وفي السياسة

 في اخلرب وفي الهروب من اخلرب
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   العمید الركن مصطفى الشیخ

̄ وااللم و� وقت تمر بھ ب ¼üبالغ اال

االمة � اخطر مراحل+ا تلقينا نبأ 

وفاة امللك عبدهللا ملك اململكة 

ن العر@ية السعودية والذي Aا

يتمتع بحكمة وعقل رشيد 

وتصدى خالل حكمھ بما استطاع 

اليھ س�يال � مللمة الب8ت العر�ي 

وقد ن	r ا�/ حد =عيد � اصالح 

ورفع شأن االمة وMذا يحسب لھ، 

وقدم ا�/ الشعب السوري ما 

امكنھ من دعم ، رحم هللا فقيد 

االمة العر@ية وال+م ذوYھ ومحبيھ 

ورعيتھ الص¥T والسلوان وسدد 

 خطى اkDلف االمTX سلمان ملا هللا

فيھ خTX البالد والعباد وامتھ 

العر@ية واالسالمية واعانھ ع0/ 

ملسؤولية � مرحلة بالغة تحمل ا

Dطورةاkو .                                     ...  

 انا 
 وانا اليھ راجعون.

Kurdistanicom1@gmail.com

http:/www.kurdnas.org 

https://www.facebook.com/K

urdnas.Kurdistan.Syria 

https://www.youtube.com/watch?

v=EN262mo08V8 

القرار من موسكو: ال �سمح بالدخول إ�/ 

ن األكراد والقر@اط قبل بدء موسكو Aل م

األوملبياد بأسبوع. لقد تجّمدت � مOا.ي، 

قارنونا بالقر@اط وأنا نائب املدير العام. 

وأشار املدير بأصبعھ إ�ّ� وقال: Mذا أمر 

=عدMا اتج+ت إ�/ مكت�}  من موسكو....

و@كيت لساعات.... لكن ما العمل؟ Mكذا 

 قدرنا وAأنَّ ع0/ جبي�نا مكتوب علينا أن

  نظلم أينما كنا...!!!

عزYز زYا بدرخان  وYقول االقتصادي (د.

م Aان والدي � 1944عالييف): � عام 

ا1¹ZDة يحارب النازXYن األملان، وقامت 

 TXZ©كومة الشيوعية الستالي�ية بتCDا

 إ�/ آسيا 
ً
الوسطى، Mكذا عائلتنا قسرا

تصّوروا األب �  ،Aان يحار@نا ستالXن

يدافع عن حكومة ستالXن،  نا(اCDرب 

 Xن يقوم بت©TXZ الكرد من ديارMموستال

  ديار أجدادMم!!و 

ول العالقات ؤ وYقول (زاMر عفدي) مس

 �ZDمعية الكردية ااkDارجية 

الOازاخستانية: Aانت القوميات األخرى 

 تكره األكراد، 
ً
 لكرديا Aان أرمي�يا، � مثال

 ) باباي سليمان ماماد(
ً
 باCDز  � مسئوال

،�Ëانت الشيوAانتھ، لھ وOر  وعندما مr² 

  يادةالق قبل من رفض رفيع حز�ي ملنصب

اCDز@ية الشيوعية، =س�ب كونھ كردي، 

 �وعندما ذMب إ�/ املسؤول اCDز�ي 

 ،
ً
يرYفان، قال لھ: حرام أن تكون كرديا

وأنت املثقف الواË�؛ لكنك كردي، وال 

  >>>   أستطيع أن أوافق ع0/ ترشيحك.

 )10 ص  أنظر العمود الثالث (

 اخلمام الثقافة بكياسةوفي تعليم 
 أدرى من كل فالسفة العصر...

 لذا تقسم برأسك شعوب الشرق
 من كوردٍ وتركٍ وفرسٍ... بل وغجر...

 تفتت بنظراتك اخلادة قالع االجلنت من حولكَ 
 وختطّم أعيت أنواع اخلجر

 فأنت أقوى من ولدتهم أمهاتهم
 من بري البشر...

 سيدى... 
 كل ما على هذا الكوكب

 في احلهل من دونكَ غارقً 
 ووطن اهلغول

 لن يبقى موحداً بغيابكَ 
 ستنهشه اخلروب

 ومثرّ عليه املطوب
 وسيسيل من دمائنا ودمائهم نهر

 فنحن وهم صرعى بال أملٍ 
 من دون فكركَ 
 هذى الطبول! 

 لن تُقرَعَ إالّ لكَ 
 فأنت الوجود
 ومن له وجودٌ 
 من دون أمركَ 

 وقد عرضنا للبيع هذا الوطن
 سلة اهلهمالت ورمينا في

 كل ما في حبه من شجن
 من أجل أن ختيا حياتكَ 
 إذ ال حياةَ لنا من دونكَ 

 ال حياة لنا من دونكَ 


