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Bo Sûriyeke nûjen û federaliyeke neteweyî ya kurdî 

 من أجل سوريا جديدة وحق شعبنا الكوردي في فيدرالية قومية

 العدد   5  -  شباط / فیرایر 2015     

 Sernûser: Cankurd 
 رئيس التحرير: جان كورد

    

د. محمود عباس  

من حول كردستان 
 الوطن إلى حلم؟

  الجزء ا��خير

م()حظة: هذه الحلقات بحوث  
فرعية للسلسة التي تصدر تحت 
عنوان (ماذا فعل المربع ا��مني 

  بغربي كردستان؟)

  ظهور مفهوم كردستان الحلم

ك�� عدد البنود الواردة �� برامج 

األحزاب الكردية، وجميع�ا �انت دون 

الوطنية، وتزايد -سقف الغاية القومية

التعتيم ع01 ال�دف بقدر طغيان 

السلطات الشمولية ع01 إراد45م 

وDشاطا45م. وBالA@امن مع�ا بث النظام 

مف�وم األجزاء الكردستانية، اFGتلفة 

عن Kعض�ا، فقسمت جغرافية 

لوطن، تحت تنوع الثقافات التاKعة ا

للسلطات اQGتلة، وتوسعت اللOPات، 

وBدأت تS WX�Aذه املفاSيم بRن 

 

 
 

  

Roni Alasor, Bruksel, 23.01.2015 
  

Apê Wezîr, Wezîrê Eşo, nivîskar, wêjezan, 
dîrokzan, rojnamevan-redaktor û 
wergêrê Kurd yê bi nav û deng, iro roja 
23ê Çileya Paşî sala 2015’a, 81 saliya xwe 
da, lı paytexta Yekitiya Ewrıpa û 
Belçikayê, bajarê Brukselê çu lı ser 
dılovaniya xwe. 
Apê Wezir, pışti ku sala 1995a da hate 
Belçikaê, heya roja mırına xwe dest kar û 
xebatên xwe yên ronakbiri û Kurdewari 
berneda. Jiyana Apê Wezir herdem 
dewlemend, Kûrdewar û serbîlînd bu. 
Gerek hemu Kurd û Kurdistani, rêxıstın û 
saziyên Kurdistanê kar û xebatên Apê 
Wezir birnekın û Wezirê Eşo wek Wezirê 
Kurd bışinın lı ser dılovaniya wi. 
Wezîrê Eşoyê Hûtî Begê, 1’ê Mijdara sala 
1934’an li payîtextê Gurcistanê-Tivlîsê 
hatiye cîhanê. Xwendin-perwerda xwe 
ya destpêkê di dibistana gundê xwe-
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 ��د ��
 ر���� ���� 

 ر��� إ���� آ�رد���ن

      کوسرت رسول علی         

أ`� العز_ز كوسرت رسول ع01 نائب رئ]س 

 إقليم كوردستان                                                      

لقد أفرحت Kشرى انتصار قوات الب]شمركة 

ع01 إرSابgh داعش �� محور كركوك قلب �ل 

 
ً
 k الع�1 العظيم. شكرا

ً
كوردستاDي. شكرا

ألولئك الب]شمركة األبطال. بوركت سواعد 

اOrميع تحية إ0p األرواح الطاSرة للش�داء 

األبطال الذين دافعوا عن ارض وكرامة 

كوردستان بدما4vم. أتمtu الشفاء العاجل 

Orر0x معارك محور كركوك و�ل ا4wOrات 

األخرى ضد اإلرSابيRن. ولكم ولyافة القادة 
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األحزاب السياسية واQrركة الثقافية 

التاKعة �� الست]نات والسبعينات من 

القرن املا~{g، وتم ت�ROP �لية 

(كردستان الوطن) إ0p حيث اFrيال، 

فأدرجت كتابة مصط�� (كردستان 

) �� األدبيات املتنوعة، بRن اQrلم

املثقفRن قبل السياسيRن، تحكمت 

األنظمة الشمولية �4ذا الن�P وغلف�4ا 

بخبث، ضمن إطار ع01 أنھ األك�� 

منطقيا وعقالنية أمام اOrاري، 

ل�سكيت الشعب. بال شك، ال عتب ع01 

عدو Sذا مآلھ، بل ع01 اQrركة الكردية 

ال�g تقبل�4ا أو تجاSل�4ا، ولم ��� 

مخططات العدو، ولم �عمل ش]ئا يذكر 

  ل�Qد م�4ا.

قضوا ع01 مف�وم الوطن الكردستاDي 

ليحل مyانھ الوطن باOrغرافية 

املسكونة واQGاطة بحدود مفروضة 

من خارج إرادة الyل املعاش ضم�4ا، 

و�� أفضل حاالتھ، أصبح ترديد 

(الوطنRن) تتصدر أغلب النقاشات 

م�4ا  � السياسية والثقافية الكردية أك�

وتكررت   �� واقع الشعوب األخرى، 

الطروحات عن الوطن (امل�شyل 

اعتباطيا) �� اOGالس السياسية، م�4ا 

إلرضاء األخر املعاش مع الكردي �� 

جغرافية حددت �� بداية القرن 

املا~{g، أو إلرضاء الذات، أمام الرSبة 

املتنوعة األشyال، ومن ضم�4ا الذاتية 

مواج�ة حيث ال�ش�ت الفكري �� 

اجتياح ثقافة السلطات الشمولية، 

واOrمعية حيث اQrدود اOrغرافية 

امل�شyلة ومع�ا Sالة اFrالف مع 

الطرف اآلخر وشراسة العدو الذي ال 

�ع�Aف بالكردي بمطلقھ. ووطن 

(اQrلم) لم يتوانوا �� تكرارSا لتب]يض 

اOrم�ور    غاية األحزاب أمام حكم

نية عل�4م، وجعل األحزاب القوة الوط

Pampê (niha Sîpan li herêma 
Ermenîstanê ya Aragasotinê) û ya Tivlîsê 
ya jimara 23an da bi giranî bi zimanê 
Ermenî bi cî aniye. 

 
Wek Apê Wezîr xwe dı biografiya xweda 
nıvisiye, ew sala 1958a fakûltêta (beşa) 
Zanîngeha payîtextê Ermenîstanê – 
Yêrêvanê ya dîrokê xilas kiriye. Salên 
1958-1961ê weke serokê dibistana 
gundê xwe - Pampê (li nawça Axbaranê) 
kar kiriye. Salên 1961-1963an li 
Lênîngiradê (niha Pêtêrsbûrg) beşa 
Kurdzaniyê da ya Înstîtûta 
Rojhilatzaniyê, bûye pisporê dîroka 
Kurdistanê. Salên 1964-1994a wek 
rêdaktor, serrastkir û kontrolkirekî 
çapemeniya Ermenîstanê yê sereke, her 
usa jî wek rêdaktor-wergêrê beşa 
weşanên bi kurdî ya Radiyoya 
Ermenîstanê li Yêrêvanê kar û barên xwe 
bi cî anîne. 
Wek nivîskar berhemên wî di rojnameya 
kurdî ya Riya Teze da û her wiha bi 
wergerên ser ermenî û rûsî di rojname û 
kovarên Ermenîstanê yên wêjeyî da ji 
sala 1958a û vir da hatine 
çapkirinê. Berhemên wî yên lîtêratûra 
bedewî weşanên kurdî yên bi radiyoyê jî 
xemilandine. Novêl û wergerên Wezîrê 
Eşo yên lîtêratûra bedewî, bi tayîbetî 
bîranînên wî ser Erebê Şemo di 
berevokên berhemên nivîskarên kurd da 
jî hatine çapkirinê, ku salê carekê bi 
sernavên « Bahara teze » û « Bahar » li 
Yêrêvanê salên 80î û 90î hatine 
weşandinê. 
Hetanî niha ev pirtûkên Wezîrê Eşo yên 
berhemên lîtêratûra bedewî, zaniyariyê 
û wergeriyê hatine çapkirinê : « Mizgînî » 

والب]شمركة األشاوس الشكر والعرفان 

للم�مة ال�g بذلتموSا لالنتصار ع01 

اإلرSابيRن وإQrاق ال�ز_مة �4م ومالحق�4م. 

 بوركت سواعدكم.                                                  

 رئ]س إقليم كوردستان / مسعود بارزاDي

 02.02.2015

آ�رد ��ن    

   کوردستان؟  "کنتنۀ"سر  ما

بتأس]س حزٍب من  ما يبدأ ¦Fص أو جماعة

األحزاب، من أجل تحقيق أSداٍف معينة، 

ألSداف  سياسية أو ديªية أو آيديولوجية أو 

عاملية متعلقة بالب]ئة وال»Qة العامة أو 

اجتماعية Sدف�ا الدفاع عن فئٍة ما �� 

اOGتمع، وSكذا تأسس حزب العمال 

أواخر سبعيªيات القرن الكوردستاDي، �� 

ق 
ّ
 قومية تتعل

ً
املا~{g، فوضع لنفسھ أSدافا

برفع املظالم عن الشعب الكوردي 

واQrصول ع01 حقوقھ ال�g تم حرمانھ م�4ا 

 ع01 مستوى 
ً
 من الزمن، وأSدافا

ً
 طو_ال

ً
ردحا

ق 
ّ
بالطبقات الyادحة �� معظم�ا تركيا تتعل

 أممية وBروليتار 
ً
_ة الفق�Rة، وكذلك أSدافا

 باملاركسية اللين]نة، 
ً
 مؤمنا

ً
باعتباره �ان حزBا

إال أنھ اصطدم و®شدة باQrركة القومية 

الكوردية وم�4ا فصائل (كوك) الوطنية 

(د.د.ك.د) القومية ال]سار_ة  الديموقراطية و 



 
3 

 

الوحيدة املعتمدة �� اOGتمع الكردي، 

فحملوا الكردي االزدواجية 

الثقافية، رSبة أو قناعة، ما   السياسية 

بRن الوطن املعاش ووطن اQrلم، 

وجعلوا األول أقرب إليھ، �� اQrاضر 

املتضارب، يحللونھ و_دافعون عنھ 

كواقع، وكفكر أقنعوا العامة بھ، 

 س¯tوس�لوا لھ التخ�1 عن ال�دف األ 

أمام اOrغرافية امل�شyلة 

 
ً
   واملفروضة ع01 شعوب املنطقة،   جدال

فأج°�وا عD 01شرSا، من قبل األحزاب 

 gالكردية املتقبلة طغيان الثقافة ال�

فرض�4ا السلطات الشمولية لديمومة 

اس�بدادSا ع01 الكرد، وأر±FوSم 

ع01 تذو_ب املف�وم الكردستاDي 

م ث وتحو_لھ إ0p (كردستان اQrلم) ومن

قاموا بمحاوالت طمر أر�ا4²ا التار_خية 

والثقافية والديمغرافية، Kعد التأكيد 

  ع01 قبول�م Orغرافي�4ا املمزقة.

مرحلة سيطرة األحزاب الكردية ع01 

مسار اQrركة السياسية، �عت°� �� البعد 

القومي، أدDى سو_ا45ا، رغم ما بلغھ 

، الثقا��-اOGتمع من التطور الفكري 

العام للمحاط واملفاSيم واإلدراك 

القومية، ففي عصرSم، أصبحت 

كردستان �س¯t ب(وطن اQrلم) 

Kعكس ف�Aة اإلمارات، حيث كردستان 

�انت (اOrغرافية املوجودة) أمام 

النظر، واملعاش ف�4ا، وتلقف�4ا الثورات 

الالحقة لعصر اإلمارات ع01 نفس 

الµ@عة، واستمرت معاشھ بRن ورث�4م 

فذة رغم عصر العزلة من العائالت املتن

الذاتية الثقافية والسياسية، 

واملرافقة للتج�يل املتعمد من قبل 

السلطات واQrكومات الشمولية 

ك�1 زBلت مع    والطاغية، لك�4ا كوطن

الزمن وعملت األنظمة االستعمار_ة 

ع01 ضمورSا، وFXرت ل�ا األحزاب 

(Yêrêvan, 1976); «Xebera Dosta» 
(berevoka novêlên nivîskarên Ermenî bi 
pêşgotin û wergera ser Kurdî); «Dengbêj 
kal bibû» (Yêrêvan, 1983); «Xaçatûr 
Abovyan, Kurd, Êzdî »  werger, pêşgotin, 
pênasîn û pêradanok yên Wezîrê Eşo 
(Yêrêvan, 1986); «Pamp-Sîpan» 
(Yêrêvan, 1986); «Dosya Barzanî 
Sandoqa Stalîn ya Polayî da » (bi kurdî, 
Hewlêr, 2007, bi wergera ser erebî: 
Hewlêr, 2008); «Pariyê Berdemayî» 
(Hewlêr, 2008); «Kurdzanê Mezin 
Qanatê Kurdo » (Ararat News Publishing 
(ANP- Belçika - Bulgaristan, 2010); 
Zargotinzanê Kurd yê mezin» (bi Ermenî, 
Yêrêvan, 2010), ev pirtûk ser jiyan, kar û 
barê Heciyê Cindî hatiye nivîsandinê; 
«Simoyê Şemo: Jîyan û Kar» (bi Kurdî, 
Yêrêvan, 2013). 
14 pirtûkên nivîskar û zaniyarên Kurd û 
Ermenî bi pêşgotinên Wezîrê Eşo hatine 
weşandinê, ku her yek ji wana wek xebat, 
lêgerîneke zanyarî tê dîtinê. Bilî wan 
gelek gotar û raporên wî yên bi tayîbetî 
ser pirsên Kurdzaniyê û ser Kurdzanan, 
ser dîrok, wêje û çanda Kurdên Yekîtiya 
Sovyîtiyê û Ermenîstanê bi şiklê 
lêkolînên zaniyarî di berevok, rojname û 
kovarên Ermenîstanê, Rûsyayê, welatê 
Awropayê û Herêma Kurdistanê ya 
Fêdêral da bi Kurdî, Ermenî, Rûsî û 
Almanî hatine çapkirin. Çend heb ji wana 
raporên zaniyarî ne, bi kîjanan Wezîrê 
Eşo beşdarî konfêransên zaniyarî li eyînî 
welatan bûye. 
Weke rojnamevan-redaktor Wezîrê Eşo 
ji nîveka salên 50î yên sedsala buhurî û 
vir da deng daye. Bi sedan gotarên wî di 
rojname û kovarên Yekîtiya Sovyêtiyê ya 
berê, welatên Awropayê û Kurdistanê da 
hatine weşandin, di malperên kurdî da 
hatine belavkirin, bi giranî yên ser dîrok 
û jiyana Kurdên Sovyêtistanê ya çandî. 
Em îdî derheqa wan komêntar, şirove û 
nivîsên wî da nabêjin yên ku bi radiyoya 
Yêrêvanê bi zimanê kurdî, lê usa jî 
ermenî û rûsî, hatine weşandin. 

 �� نضال�ا 
ً
ال�g �انت قد قطعت شوطا

وصارت ل�ا تنظيمات �� مختلف أنحاء شمال 

�ر Sذا اQrزب كوردستان، من قبل أن يظ

ع01 الساحة �� أنقره ع01 أيدي Kعض طالب 

 g}¶امعة الذين لم يكن ل�م انتماء سياOrا

 g}¶وا±� أو  رصيد �� الكفاح السيا

، واعت°� حزب العمال نفسھ 
ً
الكوردي سابقا

، �� حRن ا45م األحزاب 
ً
 فر_دا

ً
 ثور_ا

ً
بديال

واOrمعيات الكوردية جميع�ا باFrيانة 

ية، كما اصطدم باQrركة لل°�وليتار_ا واألمم

القومية ال�Aكية، ذات الطموحات الطورانية 

وال�g تحلم باالDسالخ التام عن مجتمعات 

الشرق اإلسالمية والدخول �� إطار 

اOGتمعات األوروBية، كما ل�ا حلٌم آخر، أال 

وSو توحيد �ل البالد الناطقة بلغات "العائلة 

 ال�Aكية" من البوسفور إ0p آخر منطقٍة ��

شرق آسيا، و�انت �عت°� �ل من �ع]ش ع01 

" األرض "ال�Aكية" 
ً
Kعد أن ابتكروا ل�ا "تركيا

اسم "تركيا" ع01 أنقاض االم°�اطور_ة 

العثمانية، فyان االصطدام �� الصف 

  راح ±Qي�4ا مئات الكوادر 
ً
الكوردي دمو_ا

الوطنية الديموقراطية، ولكن مع 

، ألن الطورانيRن ال�Aك ظل العداء سي
ً
اسيا

الغلبة �انت للطورانيRن �� غرب تركيا و�� 

العاصمة أنقره، �� حRن أن تواجدSم �� 

 للغاية.                          
ً
 كوردستان �ان ض¼يال

بدأ حزب العمال آنذاك ب�شكيل دور_ات 

مس�Qة وتفت]ش املواطنRن ع01 الطرقات بRن 

Qrاكم الفع�1 املدن الكوردية واالدعاء بأنھ ا

�� شمال كوردستان، وم½{t �� سياسة 
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السياسية، للقضاء عل�4ا، فأتبعوا 

ب¾Oة  الوالء دون صراع يذكر،

اQrكمة، والرؤ_ة الصائبة املالئمة 

للظروف، Kعد أن تمكنت من إرضاخ�م 

فكر_ا وثقافيا، ومزق�4م تنظيميا، 

وأعدم�4م اقتصاديا. بال شك، ل]س �ل 

العتب ع01 عدو Sذا مآلھ، بل تتحمل 

كث�Rه اQrركة الكردية ال�g تقبل�4ا أو 

تجاSل�4ا، ولم ��� مخططات العدو، 

  ر ل�Qد م�4ا.ولم �عمل ش]ئا يذك

  مرحلة الصراع ما بRن العودة أو العدم    

أسندت منذ بداية ظ�ور مف�وم    

 0pالوطن املعاش، االنتقادات املوج�ة إ

املطلب الكردستاDي كوطن عند Kعض 

الشرائح املتبقية من الكرد، 

بمصط�Qات متنوعة، تناثرت ما بRن 

العنصر_ة القومية، والوطنية 

ي �� عصر اQrاضرة، والتعصب القوم

اQrضارة الوطنية، وكث�Rا ما اتـ�م 

املطالبون بكردستان الyلية، 

بالغوغائية الالمنطقية، وقض]ت تحت 

غطاء الثقافة الديمقراطية ع01 

(كردستان الوطن) وخلقت ع01 أثر 

التقسيم اOrغرا�� ل�ا، الثقافات 

املتضارBة �� كث�Rة بRن الكرد �� األجزاء 

األحزاب األر®عة، بل أن البعض من 

الكردية، ألغت املف�وم الكردستاDي 

وBتخطيط �� الواقع العم�1، مع 

ازدواجية طرح�ا كدعاية بRن الشعب، 

 �� �Âأسند45ا بأيديولوجية ال قومية، و

الواقع الفع�1 �عت°� مرحلة من املراحل 

ال�g ق½{t ف�4ا ع01 كردستان الوطن، 

 0pونقل�ا إ (لمQrكردستان ا)�Rوتطم

م) وا45ام املطالب �4ا (كردستان العد

بالتخلف الفكري الثقا��، فتجاوزت 

 0pالفات ع01 التنوع الثقا�� إFrا

الصراعات حول ال�سميات اOrغرافية 

لyل قسم. والغر_ب و�� Sذه املرحلة 

Wezîrê Eşo bi sedan sêmînarên ser 
dîroka Kurdistanê, bi tayîbetî tevgera 
azadîxweziya Kurd, ser wêje û çanda 
Kurdî, ser Kurdzanînê li Ermenistanê û 
piştra li welatên Ewropayê, nemaze 
Bêlcîka û li Herêma Kurdistanê, bi cî 
anîne. 
Pirtûkên çend nivîskar û zaniyarên Kurd, 
di nava wê jimarê da yên fêrên ziman û 
lîtêratûra Kurdî bi rêdaktorî, bi 
serrastkirina Wezîrê Eşo hatine 
weşandin. 
Wezîrê Eşo warê wergervaniyê da jî 
xizmeta pêşxistina wêjeya Kurdî û 
xwendevanên wê kiriye. Ewî gelek 
berhemên nivîskarên Ermenî yên kilasîk 
û hemdem yên dûznivîsarê (pirosayê) bi 
giranî yên ser jiyana Kurdî û 
qehremanên Kurd bi wergerên xwe 
kirine mal û milkê xwendevanên Kurd. Bi 
wergera wî her wisa jî Kurteromana 
nivîskarê Rûs yê mezin Arkadî Gayîdar ya 
bi sernavê « Têmûr û Koma wî » beşa 
pirtûka fêran ya « Zimanê Kurdî » ya 
kirêstomatîk da ya bona sinifa 4a hatiye 
bi cîkirinê. 
Wezîrê Eşo xizmeta şanogeriya Kurdî jî 
kiriye. Di radyoya Yêrêvanê da ew pir 
salan şîretkarê derhênan bûye di warê 
amadekirina şanoyên radiyoyê 
(radiokompozîsiyan) da yên ser bingeha 
berhemên nivîskarên Kurd û Ermenî 
çêkirî. Du şanoyên radiyoyê jî ser 
bingeha serhatiyên (novêlên) wî bi xwe 
yên bi sernavên « Tîgran û Mehmûd » û 
« Koçekê Derewîn » hatine amadekirinê 
(çêkirinê). Lê komêdiya Wezîrê Eşo ya bi 
sernavê « Remo, Şemo, Temo û lawik » 
çend salan ser sehna (dika) Têatiroya 
Elegezê ya Kurdî ya gelêrî bi serkeftin 
hatiye nîşandanê. 
Niha ev pirtûkên Wezîrê Eşo li ber 
çapêne û ji bona weşandinê tên 
amadekirinê : «Wêjeya Kurdî li 
Ermenîstanê», «Stranbêjê Kurd yê mezin 
Şivan Perwer », «Dîrokzanê Kurd yê bi 
nav û deng Şekroyê Mihoyî», «Doxtirê 

القضاء ع01 املعارضRن الكورد Kشدة، وأثار 

ذلك مخاوف الشعب الكوردي واQrكومة 

ال�Aكية ع01 حٍد سواء، فأصبحت تصرفات 

العماليRن إضافة إ0p النمو املA@ايد لل]سار 

 لقيام اOr]ش 
ً
 مباشرا

ً
ال��Aي املتطّرف سÃبا

تركيا برئاسة ا�µOrال بانقالبھ العسكري �� 

،  وتم استغالل 1980كنعان ايفر_ن �� عام 

سياسة وممارسات حزب العمال للقيام 

Kعمليات عسكر_ة وتمشيط سيا¶{g، واسعة 

النطاق، �4دف إخماد Dشاط اQrركة 

التحرر_ة الكوردية Kشyل عام فأودع اآلالف 

من املناضلRن �� الOÆون ومورس بحق�م 

_خ الدولة ال�Aكية.�عذيب وحg}Ç يندى لھ تار   

 0pف�رب ما تبقى من قيادة حزب العمال إ

 0pعض كوادره إK سور_ا ولبنان، ووصلت

 أوروBا.                                                                        

و�� أوروBا، لم يتغ�Rّ سلوك Sذا اQrزب فyانت 

ل سياستھ وممارساتھ موج�ة إ0p فصائ

اQrركة واOrمعيات الكوردستانية 

والFÉصيات القومية املعروفة، فأصبح 

اتحاد جمعيات عمال كوردستان (كومyار) 

تركيا  –واQrزب الديموقراطي الكوردستاDي 

 
ً
واQrزب الديموقراطي الكوردستاDي أSدافا

للعماليRن أك�� من اOrمعيات الطورانية 

لقمعية ال�Aكية، و�شوSت بتلك املمارسات ا

صورة الكورد كم�اجر_ن مساملRن و®عيدين 

عن العنف �� دول غرب أوروBا إ0p صورٍة 

، ح�t وصل األمر إ0p وضع اسم 
ً
س]ئة حقا

حزب العمال الكوردستاDي �� قائمة 

"املنظمات اإلرSابية"، وخاصة Kعد قيام 
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الزمنية، حيث الصراعات املذSبية 

والقومية ع01 أشده، وBروز مطالب 

عصر_ة تتالءم والعالقات الثقافية 

االقتصادية بRن والسياسية و 

الشعوب، بدأت اQrر�ات الكردية 

تواجھ معارضة جديدة، خارجية 

وداخلية، ملطال4wم العصر_ة البديلة 

عن غياب �لية كردستان كمرحلة 

(الفيدرالية) تحت  صراع حضار_ة

مفاSيم األنظمة السابقة مسنودة 

بذراËع جديدة، واألغرب أن Kعض 

األحزاب الكردية �ساند Sذه 

واالنتقادات تحت  املعارضات

طروحات أيديولوجية تطمر ف�4ا 

  كردستان كقومية ووطن.

�� الواقع النظري والعم�1، وكما ورد 

، �عت°� مرحلة سيطرة األحزاب 
ً
معنا آنفا

السياسية �� التار_خ الكردستاDي، من 

أضعف املراحل القومية الكردية، ففي 

ف�Aة ان�شار الثقافات العاملية، وBلوغ 

ة مطال4wا، و�� الوقت القوميات قم

الذي �سيطر فيھ �ل الشعوب ع01 

كردستان تحت أسماء متنوعة وBقوة 

وطغيان قومي، ورغم وجود الت°�يرات 

املقنعة لألحزاب، لك�4م Kشyل عام، 

مدانون قوميا ب�نازل�م عن ال�دف 

واملطلب، وإلغا4vم كردستان الوطن 

من إعالم�م ودور_ا45م، ولو �انت ع01 

أو ح�t   ا ف�4ا إلمالءات مراحل، ر±Fو 

45ديدات السلطات الشمولية 

ومر®عا45ا األمنية، بل البعض 45اونوا 

سياسيا وثقافيا أو سايروا األنظمة 

فطمروSا وع01 مراحل من أدبيا45م، 

وأحاطوا معارك�م مع املعارضRن الكرد 

بجماليات الو�Î السيا¶{g ل�Qاضر 

اOrاري، والرؤ_ة الصائبة لطر_قة 

العدو، واألسلوب األمثل الصراع مع 

لشعب اسقط    لبلوغ املمكن كحقوق 

Kurd yê lêgêndî Şîraliyê Eşo», 
« Kurteroman », «Hûnera Kurdî ya stranê 
û mûzîkayê û qeyîdkirina berhemên wê 
li Ermenîstanê», «Çapkirina pirtûkên 
Kurdî û ser Kurdan li Yekîtiya Sovyêtiyê » 
û yên dinê. 
Wezîrê Eşo niha bi giranî ser lêkolîneke 
berfireh karê xwe berdewam dike ya ser 
kar û barê Barzaniyê Nemir li Yekîtiya 
Sovyêtiyê ya berê salên 1947-1958a. 
«Pirtûka Kurdî û Pirtûkên li Ser Kurdan li 

Ermenistanê» xelaz buye û jı bo 

weşandınêd amade dıbe. Reşnivîsarên 

bîranînên Wezîrê Eşo, novêl û 

kurteromanên wî yên nû û çapnekirî têra 

dagirtina çend pirtûkên stûr dikin. 

Wek nivîskar û wergêr Wezîrê Eşo 

yekemîn ronakbîrê Kurde li Ermenîstanê 

û dervayî sînorên wê, ku hêjayî xelata 

Yekîtiya nivîskarên wê komarê ya bi navê 

Erebê Şemo (Şamilov) bûye. Ew hatiye 

hilbijartin weke endamê Yekîtiya nivîskar 

û Yekîtiya rojnamevanên Ermenîstanê û 

Yekîtiya Sovyêtiyê. Ji ber kar û barê xwe 

yê civakî yê aktîf, bi heyacan ew hatiye 

hilbijartin wek cîgirê serokê Şêwra 

Ronakbîrên Kurd li Ermenîstanê. 

Piştî hatina li Ewropayê Wezîrê Eşo kar û 

barê xwe yê berhemdariyê û civakî 

berdewam kir wek endamê Instîtûya 

Kurdî ya Brûkselê lê piştra buye endamê 

Bûroya Kurdî ya Pêwendî û Agahdariyê li 

eyînî bajarî. Ew her wisa jî hatiye 

hilbijartinê weke serokê şerefê yê 

rêxistina Kurdên Kavkaziyayê li Bêlcîka. 

Jiyana Wezirê Eşo, wek we bı devê Apê 

Wezir xwe xwend, Apê Wezir, heya roja 

mırına xwe ji dest kar û xebatên xwe yên 

ronakbiri û Kurdewari berneda. Ew wek 

herdem, roja 9ê Çileya Paşî sala 2015a 

disa çu Buroa Kurdi cem torına Cemil 

Paşa Perwin Xanımaê. Dema ku êvarê 

vegerya mala xwe, Wezîrê Eşo kete 

komaê û pışti 14e roja, 23ê Çileya Paşî 

sala 2015’da koça xwe lı nav me barkır û 

çu lı ser dılovaniya xwe. 

أنصاره بOPمات شبھ يومية ع01 املتاجر 

Orوي، واOrمعيات ال�Aكية وو�االت السفر ا

وإغالق الطرق العامة ال��Â g عصب حياة 

االقتصاد و املªشآت األملانية، وإقامة اQGاكم 

                                الصور_ة بحق املªشقRن عنھ.

�� جنوب كوردستان، و®عد أن Sدد 

 
ً
الدكتاتور السوري حافظ األسد بأن لھ يدا

طو_لة �� العراق، Sاجم حزب العمال 

الكوردستاDي مقرات اQrزب الديموقراطي 

الكوردستاDي Kشyٍل سافر وأعلن عن قيام 

 
ً
 ذرÐعا

ً
"جم�ور_ة الزاب" ال�g فشلت فشال

�� شمال كوردستان  مثل "حكومة بوتان"

ال�g �انت غالبية الكورد �� أوروBا و�� غرب 

 
ً
 موجودة عمليا

ً
كوردستان �عتقد أ4²ا فعال

وتملك مقومات االستمرار، بل م�4م من �ان 

يظّن بأ4²ا أقوى وأفضل مما �ان يبªيھ كورد 

العراق �� ظل حرو�4م الداخلية ونزاعا45م 

 01السياسية.  ولكن فشلھ الذرÐع �� حرBھ ع

اQrزب الديموقراطي الكوردستاDي وانكماش 

منطقة نفوذه إ0p جبل "قنديل" وحده، أعاق 

ج�وده Frلق "إدارة" بديلة ملا حققھ كورد 

العراق، منذ أن QXب صدام حسRن إدارتھ 

من إقليم جنوب كوردستان ع01 أثر Sز_متھ 

            .1991املاحقة �� حرب الكو_ت �� عام 

وBا4²يار املعسكر الشيو�Î �� العالم، أصبح 

حزب العمال الكوردستاDي �عرج Kساٍق 

واحدة، Kعد أن �ان يجتذب الشباب 

املاركسية ح�t ذلك  الكوردي بآيديولوجيتھ

اRQrن، فأضطر ألن يظ�ر ع01 الكورد كطليعة 
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إ0p سو_ة األقليات، و�انت أKشع Sذه 

ن الغر®ي م-التنازالت �� اOrزء اOrنوب

كردستان، رغم أن اQrركتRن الثقافية 

 �� كث�Rه �انت أك��    والسياسية Sناك

  وعيا من األجزاء األخرى.

ال عتب Sنا ع01 العدو، باQrاق أKشع 

ر بأعدا4vم الكرد القوميRن، األضرا

كواقع دفاع عن قومي�4م، بل ع01 

اQrركة الكردية املتخاذلة، وخاصة 

األحزاب الذين سيقفون يوما أمام 

اOGتمع الكردي وسيحاكمون ع01 

التدم�R الثقا�� والسيا¶{g والقومي 

الذي أQrقوه بكردستان، وسيحاكمون 

ع01 تقاعس�م مع السلطات الشمولية 

ملصط�� (كردستان اQrلم) ع01 خلق�ا 

والذي �ستخدمھ معظم الكرد اليوم، 

ونحن م�4م، كو�Î ثقا�� ل�Qاضر 

اOrاري، وأصبحت للبعض Sذه 

اQrقيقة الدارجة األن تزول لين�شر بRن 

اOGتمع الكردي عدمية املطالبة 

بكردستان الوطن، وال يجادل مع 

البعض عل�4ا، كواقع �عكس اQrالة 

Ãب اQrاضر ال�شاؤمية اOrار_ة Kس

  املؤلم.

mamokurda@gmail.com  

  الواليات املتحدة األمر_كيةس / د. محمود عبا

  

  
  

  

Rasti 81 sal jı bo Apê Wezir jiyaneke kın 
bu, bes jiyana wi herdem dewlemend, 
Kurdewar û serbılınd bu. Gerek hemu 
Kurd û Kurdistani, rêxıstın û saziyên 
Kurdistanê kar û xebatên Apê Wezir 
birnekın û Wezirê Eşo wek Wezirê Kurd 
bışinın lı ser dılovaniya wi. 
 Roni Alasor, Bruksel, 23.01.2015 

����� د���

   (( Dشرة األخبار ))

   - كوBاDي.... !!!..   

 - ما حدا يكذب ع�1ّ  ... و_زاود  

  - كوBاDي رحلت مع ذاكر45ا 

 " �Þقيت " خBمثلما رحل " سيامند " و -  

 - كوBاDي .... الطائر  الرحيل ... لم �عد  

  .... ولم تنظر  خلف�ا   
ً
ت عنا Kعيدا

َ
- كوBاDي ... َرحل

 ثانية 

 - كوBاDي ... رحلة الصمت

كوBاDي �انت قد OÆDت لنفس�ا وألوالدSا جعبة  -

مزركشة ووضعت ذاكر45ا اOrميلة ف�4ا مع قليل من 

  الزB]ب الكوردي.

  من الغراب والعقاب . 
ً
  خوفا

كوBاDي .... �انت ُتكحل عين�4ا بالكحل السبحاDي 

 األسود.

 اليوم لم يبقى الكحل إال  الرماد األسود.   

!!!!gي .... حب]ب�DاBكو    

 ال  4áمgu ما يكتبونھ اQrلفاء والظرفاء ... عنك وعليك

 أن كوردستانية قومية ال منافس ل�ا، 
ّ
إال

النظام تواجد رئاسة اQrزب �� أحضان 

 مع إيران منذ انتصار 
ً
السوري املتحالف �ليا

قد عرقل نمو  1980الثورة اFrميªية �� عام 

، وSو �� اQrقيقة لم 
ً
اQrزب كوردستانيا

 ب"تحر_ر وتوحيد كوردستان"، 
ً
يطالب يوما

ف°�نامجھ السيا¶{g (املانيفستو) موجود 

كوثيقة أساسية لھ منذ تأس]سھ وإ0p آخر 

نديل، و®عد أن مارس مؤتمر عقده �� جبل ق

الرئ]س السوري حافظ األسد ضغوطھ ع01 

السيد عبد هللا أوجاالن �4دف التقارب مع 

تركيا ال�g ت¾Oز عن سور_ا ما �ستحقھ من 

مياه الفرات وال�g ال تقبل استمرار دمشق �� 

إفساح اOGال لªشاطات حزب العمال، 

 عن 
ً
أضطر السيد أوجاالن إ0p ال�Aاجع تماما

ضال من أجل إقامة كيان قومي " �� فكرة  الن

شمال كوردستان"، وظ�ر االتجاه اOrديد 

يطفح ع01 وجھ البحر اإلعالمي الكبQr �RزBھ. 

 أن خروجھ من سور_ا، �� 4²اية القرن 
ّ
إال

املا~{g، أو ما �سميھ البعض ب"Sروب قائد 

 0pا إيطاليا، ومن ثم إS0 روسيا و®عدpالثورة" إ

 عن
ً
الذSاب إ0p اآلالف  كيªيا األفر_قية عوضا

من مقاتليھ �� جبال كوردستان الشامخة قد 

 ع01 الساق األخرى ال�g �ان 
ً
ق½{t تماما

                  اQrزب العما�p قد قام ومt}Ç عل�4ا.

ومعلوم أًن أي حزب كما ذكرنا يتأسس من 

 فإنھ يفقد سÃب 
ّ
أجل أSداف سياسية، وإال

وجوده. فال�Oوء إ0p موضوع "الyانتونات" 

إليجاد قوائم اصطناعية ل�ذه  ل]س إال 

اQrركة ال�g خارت قواSا العسكر_ة Kعد أن 
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Kobanî 

Mezintirîn 

serketina kurdanî – 

dostanî di destpêka 

sedsaliya 21-ê de 

Dr. Husên Hebeş 

Çi bergirî, çi serketin! 

Kesên kurdan dinasin, 

rind zanin, ku ew di 

cengan de ne revoke in, 

qehreman in, têkoşer in, 

sîmbol in ji mirovatiya 

hevdem re. 

Çiqas peyv jar dibin li pêş 

qehremantiya kurdên me! 

Çiqas ew fedok dibin li pêş 

pêşmerge û cengvanên 

me! 

Çiqas ew liber siya 

lehengiya dayîkên xwe 

biçûk dibin,  

gava ew dilîlînin, tiliyên 

xwe datînin ser 

pelepîtkeyan 

û bi vîna kurdanî guleyan 

di tenên hovên sedsala 21-

ê diçînin. 

الذي 4áمS guو  ذاكرتِك  وط�ارتك وخفتانِك  الذي 

  إش�Aاه لِك  والدي �� يوم زفافكم.                                        

- الذي 4áمgu �� كوBاDي Sو  ل]س اOårر  وال�Aاب والرماد 

وأز_ز  الرصاص واألقمشة البالية واألعالم امللونة 

واليافطات والشوارع واOُrرف والڤيالت ومصرف 

ال�سليف الشعgè والزرا�Î وتماثيل ذات األيادي 

 املرفوعة Sناك.                                                                       

- الذي 4áمgu �� كوBاDي  Sو  :  ((رشيد الصو�� ... و  جان   

دوست ... وال°�ازي  ... وصا�r بوزان ... وم�شو  كندش ... 

وشاRSن سو_رك�1...ودلبخو_ن دارا ... ورديف مصطفى 

... ومحمد دومان ... والعمالق با�ê خضر  ... وBختو  .... 

 وغS�Rم وغS�Rم.))                                                                   

.gؤالء الذين ذكر45م والذين لم �سعف�S لyف 

الذاكرة بكتابة أسما4vم رحلوا ... ولم �عد ل�م أثر  .... 

 بالعشرات واملئات ... وBاآلالف.                                            

 رحلوا عن أعشاش�م.  

  مثقفون  فنانون  مبدعون  ... طيور  الصمت رحلوا!

. ...     tëعم رحلوا.  نقطة إنتD 

هذا کان رد الجواهری على سحب الجنسیۀ العراقیۀ 

 منه بأمر من صدام حسین

 

�انت تتحرك �� مساحاٍت واسعة تمتد من 

شرق كوردستان إ0p ماوراء مدينة  حدود

 0pيا إªايجان وأرميBديرسم، ومن حدود آذر

داخل اQrدود السور_ة، كما وانطفأ بر_ق�ا 

اب وأزال اQrزب بنفسھ ما 
ّ

اآليديولو�ì اOrذ

 كوردستانيا  
ً
�� برنامجھ ما �عت°� طموحا

و_ؤرق و_قلق الدول املق�سمة لكوردستان 

ٍب يمكن ال�g تخاف سعة ان�شار وتنامي حز 

أن يجمع الصفوف الكوردية �ل�ا إن وجد 

 أو استمرت الµ@اعات 
ً
 قو_ا

ً
 دوليا

ً
لنفسھ حليفا

                                   اإلقليمية املالئمة الستمراره.

ن صار  رئ]س اQrزب �� قبضة الدولة و®عد أ

ال�Aكية، وإطالقھ التصر_حات املتتالية 

بصدد رفضھ مشروع "الدول القومية 

الكوردية"، والA@ام حزBھ باألوامر الصادرة 

أساس عنھ ح�t اليوم، لم �عد ل�Qزب 

 �ìر صاٍف بحكم انضمام عناصآيديولو

كث�Rة إ0p تنظيماتھ ع°� تار_خھ، من سائر 

الطبقات والفئات االجتماعية، ولم �عد 

 كما أراد �� البداية، كما لم �عد لھ 
ً
عماليا

مشروع "قومي كوردستاDي"، لذا البد لھ من 

 لبقائھ 
ً
ابتyار أSداف جديدة تكون سÃبا

واستمراره، فابتكر لھ البعض من األذكياء 

g �4ا يمكن االستمرار �� فكرة "الyانتونات" ال�

تجي]ش الشباب الكورد الذي يظن أن 

اQrزب ال يزال كما Sو أيام تأس]سھ، بل 

وجذب األقليات الديªية ال�g �ع]ش بRن 

الشعب الكوردي، وال �غضب Sكذا مشروع 

"غ�R كوردي" اyQrام والدول ال�g ال تحب 

سماع أي كالٍم عن "القومية الكوردية" 
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Kobanî! 

Pîrozbe serketina te ya 

evsaneyî! 

Pîrozbe danîna yekemîn 

hîma yeketiya me ya 

dîrokî! 

Bi hêviya timmayîn û 

berferehkirina yekîtiya 

me; 

Ew e pîroziya pîroztiyê. 

Bonn, 29.01.2015 

 ابو مسلم اFrراساDي
 

 ����ا�!��  ا���ردي 

ا�)'&� ا�%$���� او آ"� 

�!�ل +��*��( ا� و�� 

ا���رد�� ا/و�
... و��ه� 

���� +��ش ا� و�� ا/

 سوبارى آري

 

اسمھ قبل الدعوة للعباسيRن �ان 

ابراSيم بن خyان بن عثمان بن �سار 

اFrراساDي ولقبھ �ان أبا اQXاق وSو 

اص4wان  ميالدي �� 700مواليد عام 

وDشأ �� الكوفة ، ثم KعدSا س¯t نفسھ 

 0pعبدالرحمن أبا مسلم عندما توجھ ا

خراسان ،وSو باالصل من احفاد آخر 

اال�اسرة يزدجرد بن ش�ر_ار آخر ملوك 

فارس و®عد ان وصلھ خ°� Sز_مة الفرس 

  میدي سوزدار

�� معظم مراحل تار_خنا، �انت اس�Aاتيجي�نا 

السياسية والعسكر_ة دفاعية، �ان أسالفنا يرتادون 

مدن مR@وîوتاميا وسور_ا للعمل، ال للغزو واالحتالل. 

شة إ0p التو 
ّ
ك�م سع لم ت�A لكن الدول املركز_ة املتعط

Kسالم، فyانت �غزو ديارSم بجيوش جّرارة، فتدّمر 

 �� 
ً
وتحرق وتقتل وتأسر الرجال والªساء، وتÃيع�م عبيدا

خاسة، Sكذا فعلت الدولة األ�ادية،  أسواق الّنِ

 والدولة البابلية، والدولة اآلشور_ة. 

وملواج�ة الغزو املتوّحش، أDشأ أسالفنا قوة قتالية 

وّم ¦Oاعة باطشة، 
ُ
 Umman ان ماْندا)اسم�ا (أ

Mande  (جيوش ماندا/َمْندا)، و�انت ُترعب الغزاة

رِعبة). 
ُ
وترّدSم م�زومRن، فسّماSا الغزاة (القّوة امل

 ،
ً
و�لمة ماندا (َمْندا) من رموزنا الديªية القديمة جدا

 gèا اسم (شيخ َمْند) �� األيزدية، واسم (تل النSمن آثار

g}ô(قاِدش)،  َمْندو) ع01 4²ر العا t ّ̄ قرب حمص وÐس

 �� 
ً
و�ان ضمن النفوذ امليتاDي حوري، ولعلھ بقي أيضا

اسم مدينة (َمْنَد�p) �� جنو®ي كردستان، و�� اسم 

ندائيRن (الصابئة) املقيمRن اآلن �� جنو®ي العراق، 
َ
امل

والقادمRن �� األصل من منطقة َحّران (Sاران/ُحوران) 

ردستانية (
ُ

. Sديب غزالة: 83ص دياكونوف: ميديا، الك

. محمد عبد اQrميد 63الدولة البابلية اQrديثة، ص 

  ).26اQrمد: الديانة الR@يدية، ص 

 �� غرب  وSذاو"كوردستان". 
ً
يتم فعليا

كوردستان، وBدأ بإزالة �ل ما Sو "كوردي" أو 

"كوردستاDي" من طر_ق ما أسموه ب"اإلدارة 

ولو -الذاتية الديموقراطية"، وتم نقل الفكرة 

 
ً
فيما Kعد إ0p جنوب كوردستان �4دف  -نظر_ا

Dسف تجرBة "الفيدرالية الكوردستانية" 

 بمشروع ما �س¯t ب"مجلس 
ً
Sناك، انطالقا

 س]تم طرح الفكرة 
ً
إدارة شنyال" وغدا

لكركوك ومن ثم للسليمانية  ول4wدينان  

ولرBما س�تم "كن�نة كوردستان" بأسرSا 

لسÃب واحد، Sو أن حزب العمال يبحث لھ 

عن سيقاٍن جديدة ح�t يقوم عل�4ما وÐستمر 

�� املg}Ç، أو أنھ منخرط �� مؤامرة إقليمية 

ب كب�Rة وخط�Rة للقضاء ع01 أمل الشع

الكوردي �� انA@اع حقھ �� تقر_ر مص�Rه ع01 

أرض وطنھ كوردستان بالشyل الذي ير_ده 

ول]س كما يفرض عليھ من قبل حزٍب من 

                                  األحزاب أو دولٍة من الدول.

 

 ا��آ
	ر ���� ر���

 

ذاكرتنا ل]ست مثقوBة كما يتوSم االبوجية 
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والكورد الزرادش�يRن وق�4ا امام 

اOr]ش العر®ي االسالمي �� القادسية ، 

بباب االيوان امللyي قبل وقف يزدجرد 

ان يرحل مخاطبا العرش :(سوف اغادر 

ن ولكن سوف اعود او رجل من اال 

) .،واعت°� ذلك ا4²ا نبوءة والقصد ولدي

 م�4ا �ان ابو مسلم Kعد ش�رتھ ...

 
�ان والده من اSل رستاق فر_ز_ن من 

 0pة ا�Rكث g}~قر_ة سنجرد حيث ضم ارا

)  ملكيتھ فغرمھ عامل البلد ( اQrاكم

فلم يدفع فطلبھ ولكنھ Sرب واتصل 

باالخوان ع]÷{t وادرÐس بن معقل 

سنRن  7حيث سلم�ما ابو مسلم وعمره 

ح�t بلغ الشباب و�انت م�نتھ سراج 

اFrيول عندما رآه اإلمام محمد بن ع�1 

بن عبدهللا بن عباس والد املنصور 

والسفاح ، حيث اOùبھ ذ�ائھ و أدبھ 

العالم  قال عنھ وضمھ ا0p الدعوة ...

الكوردي والقا~{g شمس الدين بن 

خلyان :�ان قص�Rا واسمر جميل وحلوا 

نقي الÃشرة احور العRن عر_ض ا4wOrة 

حسن ال�Qية طو_ل الشعر خافض 

الصوت حلو املنطق و راو_ة للشعر ، لم 

يكن يQúك او يمزح اال �� وقتھ يتقن 

العرBية والفارسية بطالقة، تأتيھ 

دو عليھ الفتوحات العظام فال يب

السرور وتاتيھ املصائب الفادحة فال 

تبدو عليھ الyآبة ، ال يأ�ي الªساء اال مرة 

واحدة �� العام وعندما سألوه عن 

سÃب ذلك اجا�4م :انھ امر من اOrنون 

و_كفي ان يجن الرجل مرة واحدة �� 

                                                         السنة ...

رد!
ُ

ردي! يا قادة الك
ُ

 يا شعبنا الك

 

إن ذSنيات الغزاة الذين 4áاجمون اآلن غر®ي 

ردستان، و_طمعون �� احتالل كوBاDي، �Â �� األصل 
ُ

ك

ذSنيات غزو وسلب وسفك للدماء، ذSنيات إرSاب 

وإرعاب، وال يف�مون إال لغة واحدة، �Â لغة (القوة 

اك �� أيدي 
ّ
رعبة)، وSم السالح االس�Aاتي�Þ الفت

ُ
امل

� وطننا من األترا
ّ

ك واملستعرRBن والفرس، سواء محت1

أ�انوا فاشيRن قومو_Rن أم فاشيRن تكف�RيRن، �4ؤالء 

اإلرSابيRن ير_دون إر�اعنا وإدخالنا ثانية إ0p حظ�Rة 

ردي 
ُ

 يكون للك
ّ
�م األك°� Sو أال العبودية األبدية، وSمُّ

وجود إال بصفة تاKع ل�م، وBصفة عبد وم�زوم 

 .Wس�ªومس�سلم وم  

ردي!
ُ

رد! كوBاDي �Â املقّدمة،  يا شعبنا الك
ُ

يا قادة الك

ردستان بأجمعھ، وإذا أف�Qوا 
ُ

ثم الدور آت ع01 غر®ي ك

ردستان وال جنو®ي 
ُ

�� ذلك، فلن يكون شما�p ك

ردستان بمنجاة من Sذا الغزو الفاg}ü الظالمي.
ُ

  ك

وّمان ماندا الباطشة! 
ُ
حدوا وأوجدوا قوات أ

ّ
  لذا، ات

رعبة)
ُ
حدوا وأوجدوا (القوة امل

ّ
  الباطشة! ات

حدوا وحققوا (توازن الرُّعب)! 
ّ
  ات

واQrقائق والوقاËع ماثلة امام االعRن فع01 

 من يأفكون ؟                                                            

اخفضوا صوتكم عن شنyال فgë ثان 

  االقداس Kعد كركوك بالªسبة للكرد...

السيد اوجالن القاKع �� اومرا�p انتtë امره 

(الك�� من 15 عاما لم يصدر منھ قصاصة 

ورقية مكتوBة او تصر_ح مOÆل , من OXنھ) 

رفاقھ ال بل تالمذتھ السبعة املÃشر_ن 

باOrنة...  ( جميل بايق, جمعة - دوران قلقان 

,عباس - مراد قر_الن ,جمال - نظام الدين 

بيمان- عثمان  – تاش, بوتان - رضا التون 

أوجالن, فرSاد Sذا االخ�R شقيق اوجالن طرد 

/ اDشق من اQrزب ) ل]ست لد4áم مايفعلونھ 

سوى تلقي اوامر من امليت ال��Aي (ع01 ا4²ا 

توج�4ات " آبو ") لفعل �ل مايضر بالكرد 

واQrركة السياسية الكردية وخاصة لكرد 

سور_ا الذين دفعوا ضر_بة كردوار_�4م اك�� 

من خمسة االف ش�يد الجل شعار اصبح من 

 �Rام- تحر_ر وتوحيد كردستان – وغSاالو

مسموح بھ بحسب فانتاز_�4م ح�t �� االحالم 

آخر الصرعات من املÃشر_ن Sو تاس]س 

�انتونات ( و�أن اOGتمع الكردي او شر�اءSم 

السور_Rن من اOGتمعات السوBر 

ديموقراطية ع01 غرار اOGتمع السوÐسري ) 

ووصل العبث بتلك القيادة �� املطالبة 

باقتطاع جزء من العراق / كردستان العراق 

واQrاقھ بyانتونا45م السوBر سوÐسري , 

ال�زائم واملصائب تالحق Sذا اQrزب و_دفع 

الشعب الكردي الضر_بة منذ انطالق/ 

 gu0 لتبpاطالقة الطلقة (الفشكة) االو

الكفاح املس�� عام 1984 واالرتماء �� 

احضان النظام السوري العلوي الطائفي ... 
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اFrليفة املأمون :أجل ملوك قال عنھ 

االرض واقدرSم ثالثة وSم الذين قاموا 

بنقل الدولة وتحو_ل�ا وSم االسكندر 

 واردش�R وابو مسلم اFrراساDي. ....

�انت اخباره Oùيبة وغر_بة ، فمن رجل 

�سافر من الشام ا0p خراسان ع01 

حماره و®عد �سع سنوات يقلب الدولة 

 و_ªشأ دولة اخرى ....

با للعلم كث�Rا دون �لل و�ان �ان طال

يلعب الشطرنج وSو يلقي ب]تRن من 

                                                            الشعر :

ذروDي ذروDي ما قررت فإنgu م�t ما أ�� 

g}~ا تضيق بكم ارBحر 

وأKعث �� سود اQrديد اليكم كتائب 

... g}½4² سود طاملا انتظرت 

محمد خدم ابو مسلم Kعد وفاة االمام 

لدى ابراSيم اإلمام حيث �ان مثال 

االخالص واQrماس والOÉاعة فقرBھ 

منھ وSو من غ�R اسمھ ا0p ابو مسلم 

وارسلھ ا0p خراسان ليدعوا للعباسيRن 

Sناك ، واستمر �� دعوتھ ح�K tعد وفاة 

اإلمام حيث التف حولھ الفرس 

والكورد واملوا�p اQrانقRن ع01 ملوك 

ملا لقوه من اOGازر والقتل االمو_Rن 

بحق�م ع01 يد اOårاج و يز_د بن امل�لب 

و اخرون و45م]ش�م حيث العرب �انوا 

 �� املقدمة و�انت الدولة االمو_ة 
ً
دائما

عرBية اعرابية وعنصر_ة بتعامل�ا مع 

غ�R قوميات، والنھ �ان م�4م و�انوا 

يجدونھ حفيد امللوك ودم�م يجري �� 

FÉصية و_جيد عروقھ و�ان قوي ال

 ، �Rاإلقناع فتبعوه ع01 رغم سنھ الصغ

وSنا حاول العرب الق]سية واليمانية 

ضرب دعوتھ KسÃب التفاف ال�Oم 

حولھ ولكن ابو مسلم اوقع�م ببعض 

                           .مستخدما دSائھ وحنكتھ ..

ن�� ابو مسلم �� تكو_ن قوة كب�Rة 

ن�يجة دعوتھ وجمعھ للمال وتدر_ب 

  ذلك Sو اQrل األوحد. 

ردستانوم�ما يكن فال 
ُ

  !بّد من تحر_ر ك

29  .11.2013

  

Welat û dilê min 

 Dr. Kamiran Bedirxan 

Ev çend sal in, dilê min qet ne geşe 

Dinê tarî, dinê êvar û reşe 

Dilê min qet, ne ava bû, nebû geş 

Bihara min, pahîza min, hemî reş 

Di çolê de, di deştê de tinê me 

Qey rondikim, qey ez şîna dinê me 

Xweş bihare, lê xerîbî jarî ye 

Min çi kir, ku dinê li min tarî ye 

Min çi kir, ku zarowên min mirine 

Û ronahî ji çavên min birine 

Bê xanî me, bi tifkim, bê welat 

Sوس اعالن الyانتونا �Â قديمة جديدة ,,, 

وقد اعلنوSا للمرة االو0p بمعية خمسة من 

رفاق�م (اف½{t ا�p احدSم عما قاموا بھ) 

توج�وا ا0p القفقاس وتحديدا �انت وليدة 

سياسة ارمنية معادية آلذرBيجان و�انت 

اعالن جم�ور_ة " الجRن الكردية" عام 1992 

ووضعوا ل�ا رئ]سا " مصطفايف" �ان يوج�ھ 

رئ]س مكتب اQrزب من موسكو ماSر والت , 

ولم تدم طو_ال حيث التجأ السيد 

"مصطفايف" ا0p ايطاليا طالبا ل�Oوء 

السيا¶{g ,,, و®عدSا Kسنة 1993اعلنوا 

جم�ور_ة "بوتان و�4دينان" او جم�ور_ة 

الزاب مستفيدين من الفراغ العسكري 

والسيا¶{g �� كردستان العراق واFrالفات 

بRن اQrزRBن – ا و ك و ب د ك -, واعل�4ا �� وقتھ 

عام 1993السيد رئ]س ال°�ملان الكردي �� 

املنفي ك ن ك  ز�RB آلدار  وصرح " آبو " بانھ 

عام النصر .... الyانتونات الوSمية ال�المية 

التختلف عن اOrم�و_ات الغيÃية ,, ولكن بان 

�علن شنyال �انتونا م�Qقا بyانتونا45م 

السوBر ديموقراطية, وBان تكن قنديال �عوضا 

عن قنديل�م ال�g س�Rحلون ع�4ا بموجب 

اتفاق السالم ال�g ت�شÃث �4ا اQrكومة 

ال�Aكية, �� ا4²ا من توج�ات " آبو " وفانتاز_ا 

�عاليمھ (اتفاق السالم بRن اوجالن 

واQrكومة ال�Aكية), ف�ذا محال وانتحار 

OGمل ماقاموا بھ والك�� من 30 عاما 

وعشرات االالف من الش�داء والQúايا 

واملفقودين واملOPر_ن ... ومن دون حصول 

أي مكسب او تحر_ر ش°� واحدا من االرض �� 

كردستان تركيا ...باالضافة ا0p جلب الو_الت 

 والكوارث لالجزاء االخرى من كردستان...       
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عRن الشباب �� اماكن Kعيدة عن ا

عسس االمو_Rن ودرBوSم جيدا وSنا 

جاءت فكرة اللباس االسود ليمR@وSم 

 عن جنود االمو_Rن الالKسRن االبيض ،

ووضعوا رايتRن باللون األسود و�ان 

اسم احدSما الQÆاب و�عgu كما 

 guاب االرض كذلك بQÆتطبق ال

العباس تطبق دعو45م االرض والثانية 

س باسم الظل و�عgu ان ظل بgu العبا

موجود �� �ل االرض ، و�ان مكتوب 

: �årأذن للذين  عل�4ما اية من سورة ا)

ظلموا وان هللا ع01  يقاتلون با4²م

) حيث اصبحت الرايات نصرSم لقدير

واللباس االسود شعارSم .،حيث �ان 

آل العباس يقولون بان اFrالفة �انت 

يجب ان تكون ل�م ولكن بgu امية 

                                                  سلبوSا م�4م.

بدأ ابو مسلم حرBھ ع01 االمو_Rن حيث 

�Oم ع01 ابن الكرماDي وا�p ن]سابور 

فقتلھ واستو0p عل�4ا و®عدSا اصبحت 

فارس والعراق ن�Rانا تحت اقدام 

االمو_Rن ح�t مقاتلة مروان بن محمد 

آخر ملوك بgu امية الذي Sرب ملصر 

gu امية غ�R وقتل Sناك ولم ينجو من ب

عبدالرحمن الداخل الذي Sرب 

 السبانيا وحكم االندلس Sناك ....

�ان ابو مسلم اQGرك األسا¶{g للدعوة 

 guالعباسية �� بالد فارس وعرف ب

العباس كيف يكسبونھ لصف�م وعرف 

Sو كيف يجمع املوا�p والشيعة 

الناقمRن ع01 حكم االمو_Rن اOrائر 

ا¶{g و�ان اليد اليمtu ل�Fليفة العب

االول السفاح ا®ي العباس ولكن 

والسباب عديدة وم�4ا خشية ان ينقلب 

ابو مسلم عل�4م �ان اFrليفة الثاDي ابو 

جعفر املنصور حذرا منھ وناقما عليھ 

حيث �ان يرى ان ابو مسلم يتعا0p عليھ 

و_نافسھ بالكرم حيث Sو حفيد 

Her ji min re maye bêbext rohilat 

Min bûk nedît, zaro nedît, nedît al 

Porên min gewr, ez pîr bûme,  bûme kal 

Welatê min biken, tiştekî bêje 

Lalbûna te çima hevqas dirêje 

Çima hevqas, tu bê dengî û bê nav 

Bila bibin, goriyên te sih û tav 

Welatê min biken, biken, megrî!! 

Ji bîra te hêj derneket Agrî!! 

Kemal Fewzî, Extî, Fuad namirin 

Ji nû ve ew, rêya te de dimirin 

Jin û ve, ji tirbên xwe radibin 

Jin û ve ew, dimirin, pê şadibin 

Sînga te de veşartî ne, çend hezar 

Çend hezar jî bê gund mane bê bajar 

Çend hezar jî sêwî mane û bê mal 

Text jê çûye, bext jê çûye, nema al 

Lê bawerî sist nebûye, nabe jar 

Kelên te ne tev, gundê me, tev bajar 

Kelên te ne sîngên Kurd û Kurdmancan 

Mirin nîne bo giyanê armancan 

Bawerî qet mirin çî ye nizane 

JIyana wê bê mirin e, dizane 

Ava bibî, ser xwe bibî, megrî 

Ji bîra te hê derneket Agrî 

  جان كورد –قصیدة غیر شعریة 

.... وبعدها   

  قالت لنا احلماعة بوقاحة:

 "...الكرد إخوان أمريكا بالرضاعة"

: فقلنا لهم بصراحة  

 يا أبناء الكروش اهلتخمة بالفولِ 

 والقباحة... 

 خنن طالب حريةٍ 

وأنتم عيونكم على النكاح في 

 جماعة... 

 متتطفون نساء الناس

تغتصبونهن باسم الله واإلسالم 

 بفداحة

 وتقولون: هذا حالل لنا... فهذا جهاد

 ولكننا نراه وضاعة... 

 الفارق بىي كورد أمريكا وبينكم

من الدين كالسهام أيها اهلارقون 

 اللماعة
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اال�اسرة ومعشوق ال�Oم، و�ان ابو 

ابن سليط  مسلم يوقع الرسائل باسم

بن عبدهللا بن عباس و طالب بالزواج 

من عمة املنصور امينة بªت ع�1، 

فخاف املنصور منھ ودبر لقتلھ فارسل 

جاء ابو مسلم ومعھ وج�اء  بطلبھ ...

القبائل ا0p قصر املنصور فاوقفوا 

جميع�م Sناك وسمحوا فقط البو 

مسلم بالدخول ب¾Oة مناقشة Kعض 

سلم االمور اFrاصة، فدخل ابو م

وامام باب االيوان طلبوا منھ سيفھ 

وخنجره ف�و يأ�ي ليخطب ول]س 

ل�Qرب فانطلت اQrيلة عليھ فدخل 

اعزال ، وعندما دخل وجلس فعاتبھ 

املنصور بداية ع01 قتلھ لسليمان بن 

كث�R مساعدSم ولكن ابو مسلم جاوBھ 

انھ ال يقال لھ ذلك Kعد ما قدمھ ل�م من 

يده خدمات ، وSنا ضرب املنصور ب

اشارة ل�Qراس اFGفيRن Sناك 

ف�اجموا عليھ بالطعن ح�t وقع جر_حا 

مدميا فاخذوه ووضعوه تحت اقدام 

اFrليفة وSنا طلب ابو مسلم ان يبقيھ 

لكن املنصور رد عليھ بانھ لم العدائھ و 

لھ عدو اال Sو وامر بقتلھ ، ووزع  يبَق 

، موال ع01 مرافقيھ باFrارج فرحلوااال   

مسلم اFrراساDي �� رغم ماقدمھ ابو 

 �Rن  35عمره القصR0 العباسيpعاما ا

من خدمات وBدل ان يتقاسموا 

السلطة وSو م�ندس الثورة قتلوه 

وجاؤوا Kشاعر مش�ور بجبنھ 

ووضاعتھ وارتزاقھ و_د0Î ابو قتادة 

                                                   فOPاه قائال:

أبا مجرم ما غیر اهللا نعمته على 

 عبد حتى یغیره العبد

ففی دولۀ المهدی اردت غدره 

 اال ان اهل الغدر آباؤک الکورد

 

)كردي(الكاتب والمخرج جوان حسین 

بRن املطرقة والسندان، �انت مدين�4م ترقد ع01 جمر 

من النار، تªتظر نفخة الصور لyي يقوم أبناء الشيطان 

 قىبطقوس ج�نم ع01 شعب �ان يص�1 األمل، لتب

Sا �Â اليوم تلÃس و   د.مدين�4م طاSرة من رجس البارو 

ع01 رحيل طائر السالم. ل]س ألن الكورد  اQrداد حزنا

ن ج�Rا4²م كتبوا �� ألشعب يتعطش ا0p الدماء، بل 

ع�ودSم، أن وشاح العبودية حق العر®ي ع01 الكردي، 

وضعت آية العرب قوامون ع01 االكراد،  وأن السموات 

وعليھ تم تأو_ل أننا شعب مفعول بھ ع01 الكسر، و أن 

�4م القومية أضغاث أوSام كردية، و كردستان و دول

رجس من عمل الغرب، وعليھ فإن قطع أعناق�م و وأد 

كراد، ألاحالم�م، واجب وطgu قبل أن �شرق شمس ا

و45بط أية الرحمن من اOrبل املقدس ع01 ضفاف 

قف... Sنا حاجز قطع الرقاب ع01  ....خابور وجقجق

 البطاقات

Qسكة رض املقدسة، وSذه بطاق�g، واrألانا من Sذه ا

انت �� قفص اال45ام،  ..ي.مدين�g، وعل�4ا تار_خ حضار�

 .وطgu قتلك ثوابو  م�دور دمك، وجر_متك انك كردي

أس�Qتكم، لكgu أخt}Ç  ال  و انا لست خائفا من املوت،

èأخاف عليكم من غض.g 

م ، ثقتلوه ع01 رصيف ساخن، وشردوا أSلھ وأطفالھ

 4²بوا داره ود�انھ، وع01 أبواب تار_خ�م كتبوا 

 ...نحن أخوة الذئاب Dغدر من آمن بنا وخاب من وثق بنا

 .ما تزال القصة مستمرةانتھى المشھد و

 أن الكردى ال يعتدى على نسائكم

 ال يسرت أمهاتكم

 أخواتكم

وبناتكم  ... ... 

 الكردى ال يستومن على متاعكم

يقتل أطفاكمال  

 وعندما تقعون في أسره

 تلقون عنده العفو والسماحة... 

 فأى اإلسالمىي تريدونه يا جماعة؟

والسن بالسن العىي بالعىي  

حتدونه من عفوٍ ولطفٍ وجلاحةأم ما   

في األسر لدى إخوة أمريكا في 

                                 الرضاعة؟

 

Kurdistanicom1@gmail.com

http:/www.kurdnas.org 

https://www.facebook.com/Kurdn

as.Kurdistan.Syria 

https://www.youtube.com/watch?v=E
N262mo08V8 


