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Bo Sûriyeke nûjen û federaliyeke neteweyî ya kurdî 

 من أجل سوريا جديدة وحق شعبنا الكوردي في فيدرالية قومية

 العدد 8  -  شباط / فبرایر 2015           

 Sernûser: Cankurd 
 رئيس التحرير: جان كورد

 

 د. محمود عباس


	 ا���رة!�� 

ماتت ثورات الشرق! طمرت مع�ا   

� حرضت �املفا!يم والشعارات ال

الدمار، وخلقت الشعوب، خلفت 

املآ23�، وال تزال العب.ية مستمرة، 

فرمت بالشعوب إ89 67يم املعاناة! 

ع8F !ذه األالعيب اإلعالمية، ?س<ند 

األنظمة الشمولية، أمثال سلطة Gشار 

األسد وإعالمھ وأئمة والية الفقيھ، 

وخليفة الثورة البلشفية، روسيا، 

2� بVل شروره وSضعوPQا Wعرضون املاY

  ملقارنات مع ا`_اري.[\ موازSن ا

واألخرSن الذين ألصقPbم السلطات 

الشمولية بالثورات، وأPeمت بأPQم 

ذخPehgا، وقادة التكفhgيgن واإلسالم 

Sultan Selahdîn 

  

 

Dr. Kamran Bedirxan 

Şah e, mezin e, bi nav û deng e 

Dîroka dinê wî, bi reng e 

Sultan, mezin û Kurd e ew emîr 

Navê wî nemir û ket ne bû pîr 

Şah e, mezin e çira li dinya 

Zanîn û hiner bi şûr û de’wa 

Rewş û kerem e, delalê Kurdan 

Rewşa du dinê, delalê du waran 

فى تقرير حديث لمركز ستراتفور 
االمريكى ف، إن الحكومة العراقية 
بامكانها ان تستخدم محافظ كركوك 
لمناهضة السلطة الكوردية فى 
المحافظة. ولفت الی ان طهران 
وبغداد ومحافظ كركوك بحثوا سراً 
مستقبل المحافظة ومنحها الحكم 
الذاتى لقطع الطريق علی انضمامها الی 
 كوردستان.                                     

وقال تقرير المركز االمريكى وتابعته 
“باسنيوز”، “بامكان بغداد أن 
تستخدم رغبة المسؤولين العراقيين 
وبينهم محافظ كركوك فى زيادة 
صالحياتهم لصالحها، مبيناً ان “محافظ 
كركوك نجم الدين كريم يعلم انه 
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السيا23� رواد!ا، فصدقوا املقولة، 

وأصبحوا يكررون املفا!يم، و�SشروPQا 

 8Fن الشعوب بخباثة، إ89 أن سادت عgب

األغلبية من ا�_تمع الشر�\، بل و[\ 

لعالم ا`�ار�\ أيضا، أقتنع �Pا شرSحة ا

واسعة من املثقفgن، وقادة األحزاب 

االنPbازSة، وتجار ا`6روب، وصدقت 

املنظمات اإلسالمية اإلر!ابية الدعاية، 

و�رزت ذاPeا ع8F أPQا أل�بت الثورات( 

Yعنون ثوراPeم، حيث إسالم�م) و!م 

أ�6ا�Pا، فأصبحوا Yس<نكرون 

ورواد!ا  مفا!يم الثورة ا`6قيقية،

األصليون، والذين فجرو!ا وقادو!ا 

سلميا ولش�ور، مثلما تفعل�ا األنظمة 

الشمولية، وألغوا �ل ما لھ عالقة 

بأ!داف الثورة الشعبية الشبابية، 

 �الذين يدحضون جمود الفكر الدي 

وتزمت اإلسالم السيا23�، واملندرجة 

ضمن مفا!يم أسقاط األنظمة ول¢ست 

  ا.السلطات الشمولية وحد!

ومن ا�hg6 أن !ذه الدعاية اإلعالمية 

?شعبت ألGعاد مخيفة، و�لغت سوSات 

عليا لدى شرSحة من املثقفgن 

والسياسيgن املستقلgن، ف�شرو!ا بgن 

الشعب كحقائق، ونحن !نا ال نتحدث 

عن مثقفي البالط، ومرSدي األحزاب 

الشمولية واالنPbازSة، بل الذين ساندوا 

Sوا وhgشرون مفا!يم الثورة يوما، ?غ�

السلطات الشمولية والتكفhgيgن 

واملنظمات اإلسالمية اإلر!ابية بدون 

إدراك، إ89 أن اصبح اإل©سان العادي 

 hgولو �ان غ ¬�يتحhg [\ كيفية دحض�ا ح

مقتنع �Pا، ألPQم غطوا ع8F مدارك 

األغلبية من ا�_تمع، ?سند!ا الشرور 

� خلفPbا �واآلثام و67يم املعاناة ال

ة الشمولية، إ89 جانب قدرة األنظم

السلطات ع8F تجنيد جيوش من 

Dewsa keremê ji nû ve şa kir 

Tava hinerê vejand û rakir 

Bêdad nebû ew dil ne êşand 

Ew şûr û qelem bi hev re gêrand 

Rawendiye ew ji êla Rawend 

E’dla wî nehişt cefa û merbend 

Misr û E’reb cîhana Efrenc 

Tesxîr dikir bi e’dl û bê renc 

Destê wî tijî e’dl û rohnî 

Ma jê re kerem bû genc û kehnî 

Dermanê elem birîn û jarî 

Destê wî tijî bi arîkarî 

Destê wî tijî h’edîs û Quran 

Zanîn û hiner û rohna Furqan 

Kulma wî tijî ji jîn û derman 

Tirba wî ye ruh’ û cane Kurdan   

 

ا���دة ا������� ���رد   

آ�رد���ن ا�����ز
 

 (مقال باللغة الروسية ل "وكيل مصطفايف")

  ترجمة : "ماجد ح½8"
 

 �ح�¬ والد بيhÁ العظيم - القيصر الرو23� ألك¿2

ميخائيلوفي<ش - أقسم إل رجاع األضرحة املسيحية 

املقدسة ?سارغراد (قيصرغراد) ونقل عاصمتھ ا89 

 القسطنطي�ية (اسطنبول).      

يدير منطقة غنية بالنفط وال يرغب بان 
تذهب كل تلك الخيرات الی اربيل 
 لوحدها."     
وتابع ان “نجم الدين كريم يسعی ان 
تصبح كركوك منطقة حكم ذاتى وهو 
الموضوع الذى تفاوضت بغداد 
وطهران حوله سراً معه وال مانع 
 لديهما حول األمر."                        

ولفت التقرير الی ان محافظ كركوك 
يعمل بذات االتجاه مع حزبه االتحاد 
الوطنى الكوردستانى لمناهظة الحزب 
الديمقراطى الكوردستانى العطاء 
 كركوك استقاللية.                           

وزاد تقرير ستراتفور االميركى، ان 
محافظ كركوك نجم الدين كريم 
اجتمع يوم 7 شباط الحالى مع زعيم 
ميليشيا بدر، هادى العامرى، ومنذ 
حينها ومحافظ كركوك يعمل مع 
هيرو ابراهيم احمد عقيلة جالل 
الطالبانى من أجل استقدام الميليشيا 
 الشيعية الی كركوك.                       

هذا فى وقت أعلن مسعود بارزانى 
رئيس اقليم كوردستان يوم الثالثاء 
الماضى وخالل زيارة الی كركوك، انه 
وعدا قوات البيشمركة لن يسمح ألية 
قوة اخري بدخول كركوك، كما 
واعلنت وزارة البيشمركة من جهتها 
ان مجىء أية قوة اخري الی كركوك 
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اإلعالميgن لتغذية األفVار واالنتقادات 

  املو�وءة، وتنميPbا بخباثة.

، ع8F اخلقوا التكتيك اإلعالمي !ذ

خلفية صراع�م الفاشل وامل�لك مع 

الشعب. وÆعد تأكد السلطات املس<بدة 

بأPQا لن تتمكن ا`�الص من حتمية 

غلت ع8F دحض السقوط، اشت

� ?س<ند علPÉا ثورات �ا`�لفيات ال

الشعوب، فنموا مفا!يم اإلسالم 

املتطرف، وع8F أعتا�Pا خلقوا 

املنظمات اإلر!ابية Gعباءة اإلسالم، 

ل¢شاركو!م [\ تدمhg الوطن، وخلق 

 ،�2W6يم األرÊ`وعليھ أفرزوا ظا!رة   ا

 �2Wمقارنة ا`_اري املدمر باملا

ل املستقر، وعرضت الذات بجما

!دوءه ولذة االستقرار تحت شمولية 

� �انت تنخر �الطغيان، واألو�ئة ال

ا�_تمعات، والثقافة املليئة بالشرور، 

بما يجري اليوم ع8F ساحات الوطن 

من الدمار والقتل والÍ_رة، وعبث 

كما و©شروا األفVار  املنظمات اإلر!ابية.

  املنا!ضة للثورات، ع8F معادلتgن:

ا، بيد األحزاب موPeا وÏ\ [\ م�د!-1

ومنظمات اإلسالم السيا23�، والذي ال 

يقل فسادا وشرورا من السلطات 

  الشمولية.

أو أسناد ا`6ر�ات الشبابية وثورة -2

الشعب، إ89 قوى إر!ابية تبÒ\ ال<سلط 

ع8F األنظمة العلمانية، وتود إعادة 

الشعوب إ89 عصر الظلمات، وتÓيان 

عدمية الثورات [\ ظل طغيان الثقافة 

لدي�ية ا`�القة للتكفhgيgن واإلر!اب ا

املتطرف. وال شك األنظمة قد ب�ت !ذه 

الركÔgة الفكرSة الثقافية ع8F مدى 

[\ فhÁة القيصر بيhÁ العظيم   بدأت  اإلمhÕاطورSة 

الروسية العظ×¬ ل6Öصول ع8F مستعمرات. وحاولت 

Gسط سيطرPeا وسيادPeا ع8F شرق أسيا، 

إسكندنافية، الصgن، منغوليا، أسيا الوسطى، [\ 

إيران، واألس<يالء   ع8F كوردستان وا`�روج ا89 مضيق 

 الÓسفور والدردنيل.                                                                 

[\ القرون الساGع عشر والثامن عشر تم ضم شمال 

القفقاز. [\ سنة 1796 تم األس<يالء ع8F در�ند. [\ 

سنةÝ 1801_مت ع8F تبل¢¿2�. وتم ضم جوجيا ا89 

روسيا. [\ عام 1804 اندلعت ا`6رب ضد ا`�انات 

 hÕن. [\ نوفمgالكوردية [\ أرمي�يا وأزر�يجان ا`6ديث

سنة 1804 القوات الروسية تحت قيادة ا`_háال 

بوجكوف 6âقت ا`�يالة الكو ردية بالقرب من 

 كومري .       

[\ عام 1807 تحت قيادة املشhg كودوفي<ش !زم 

2� فان (ناخاجيفا©ي ãم [\ ناخPÉالكورد وانتصر على

 باللغة الhÁكية).                                                                          

� خان åزا النhgعام 1813 دعا الشاه االيرا©ي عباس م \]

  لناخاجيفا©ي. و[\ ذلك العام 
َ
�اراجو9\، وعينھ خانا

فإن كورد �اراجو9\ ووالد جدي من طرف الوالدة 

(وكيل مصطفايف) انتقلوا من �اراباخ ا89 ناخاجيفا©ي 

و�دأوا Gعمليات حر�ية ©شطة ضد ا�6تلgن 

 الروس.                                                                                          

 8Fمت القوات الروسية ع_Ý عام 1809 مرة أخرى \]

كومري. !ذه حرب إبادة ضد ا`�يالة الكوردية 

وا`�انات واستمرت 23 سنة، اي ح�¬ سنة 1827. وÆعد 

االس<يالء ع8F قلعة يرSفان و!زSمة ج¢ش كورد جالو9\ 

(سردار حسgن خان)، تحت قيادة املشhg باسكيفي<ش، 

 وتم االنPbاء من املقاومة الكوردية.                                         

شاه إيران قاجار عباس مhgزا (قوميتھ تركية) وسلطان 

االمhÕاطورSة العثمانية (بالطبع تر�ي القومية) لم 

يقدموا الدعم العسكري واالقتصادي لكورد القفقاز. 

وع8F لسان أجدادي (وكيل مصطفايف)، االشقاء 

االكhÕ مPëم سنا، والشقيقات وأباؤ!م �انوا Yستلمون 

 ثالث طلقات فقط [\ اليوم الواحد.                                            

وفقا لتقرSر رقم 62 من تارSخ 12.06.1827 الذي قدمھ 

 ،\Fان مVيجو: "سÓال باسكيفي<ش ا89 غراف ديhá_`ا

2� عhÕ شدادي Wا من االرا!hgاراجو9\، شدادي، وغ�

يجب ان تكون بموافقة مجلس 
 المحافظة، وفقاً للتقرير.                   

 
محافظ كركوك نجم الدين كريم يستقبل 
السيدة هيرو أحمد زوجة الرئيس العراقى 

 السابق المام جالل الطالبانى

   

 حسن أوسو حاجي عثمان 

14-2-2015     

     

�وردستان هل هي 

محتلة أم مغتص�ة أم 

  ممنوحة أم مصالح:
إن الجدل يحتدم بين أرباب الفكر 
حول صدق وحقيقة مصطلح الفتوحات 
من عدمه، حيث يساوى البعض بينه 
وبين االحتالل، أو االستعمار أو الغزو 
واالجتياح ذلك أن كثيراً من 
المستشرقين ومن تبعهم من 
المفكرين العلمانيين العرب قد 
خالفوا المنهج الذى خطه أصحاب 
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العقود املاضية، كدرب است.ناíي 

  ل�Öروج عند مواج�ة الشعوب.

Gشار األسد [\ صراعھ مع املنظمات 

اإلر!ابية اإلسالمية، Yعيد تارSخ نhgون 

ر Gشا مع املسيحيgن [\ روما، وSحرق 

 باالنتصار، مثلما 
ً
األسد سورSا مفتخرا

. فVلما تزايد 
ً
أحرق نhgون روما متلذذا

�ïامة القتل وحرق املدن، وتمزSق 

األشالء، يزداد Gشار ©شوة، وÏ\ نفس�ا 

� قيل عن طاغية روما (نhgون) ل¢س �ال

متلذذا بحرق املدينة بقدر ما �ان 

يتلذذا بقتل الشعب تحت ñ_ة قتل 

عارضgن وع8F أنقاض املسيحيgن امل

روما، و!و الذي حرض املسيحيgن فPÉا، 

Gعد أن بلغوا قوة، ليجد تhÕيرا لقتل 

الشعب الذي ثار ع8F اس<بداده، 

فحرك املسيحيgن وحرض�م ليندرجوا 

ضمن الثورة ل¢س لتغيhg نظام مس<بد، 

بل ليصارعوه ع8F السلطة، و!كذا 

خلق نhgون التhÕير �_ازره. يتكرر اليوم 

�د [\ املدن السورSة تجر�ة روما، املش

وتبقى !ناك الثورة السورSة مشتعلة، 

ع8F ا`_�تgن، و�ثوار يصارعون 

الثقافتgن، وSناضلون من أجل سورSا 

  جديدة قادمة.

 \Ïز من خالل تباhÕوت ،óïالتطابق وا

Gشار األسد [\ مقابالتھ وحواراتھ عن 

انتصاراتھ ع8F اإلر!ابيgن، دون االن<باه 

ف من األطفال السورgSن إ89 األال 

القت8F واملشردين [\ األصقاع، 

وا`_اíعgن، وسورSا املدمرة، وا`6Êيم 

الذي أغرق فيھ الشعب بVليتھ. أنھ 

Yعكس جنون نhgون بVل أGعاده، مجرم 

مع شرSحة وقوى تدعمھ، جردوا من 

اإل©سانية بمطلق�ا، وال يحوي [\ ذاتھ 

سوى روح باحثة عن عوامل ا`6فاظ 

اصالن سلطان توجھ بطلب ان ينضموا تحت الوصاية 

2� (ا`�انات)" و�انت: Wا من االرا!hgالروسية" ا89 "غ

كورد جفا©شhgي �ار�اخ، خان ابرا!يم خان 

جفا©شhgي، كورد ميال و  24  قبيلة كوردية اخرى 

زا©غازورا (كوردستان ا`6مراء)، خان اتاخان ، من 

قببلة جفا©شhgي ، كورد شا�ي (شاكو�ي)، خان صديق 

خان، كوردموغا©ي جابرا9\، شارSان، مورات خان 

وغhg!م، خان مصطفى خان من قبيلة موغان، كورد 

كوالن، شاد9\، ساد9\ وغhg!م. و ا`�انات ا�6تلة �انت: 

خان جو�ا©سVي كورد، خان اسVار�ك، ا`�انات 

الكو�ي�سVايا، اتحاد ا`�انات الكوردية - اللور - قبيلة 

زا©غgن. �ارابا÷\، شادلو وغhg!ا. ا`ö. و�ل ا`�انات 

الكوردية تحت قيادة اتحاد ا`�انات الكوردية 

شداديدوف وعاصمPbا غانجا، شدادي اصالن سلطان 

حسب معا!دة ترك  تقبل ا`_�سية الروسية

مانجاYسك (1813) وغول¢ستان، كوردستان العليا 

وعاصمPbا يرSفان (حسب ما سميت من طرف 

باسكيفي<ش). واقتطعت من كوردستان إيران 

واالمhÕاطورSة العثمانية. واالن القوقاز يحكم�ا يرSفان   

 .� وا`_háال ايلÔgافيت بولسVي (غانجا) الرو23

حVام روسيا خططوا االس<يالء ع8F ايران 

واالمhÕاطورSة العثمانية، مع نقل عاصمPbم ا89 

اسطنبول . للقضاء ع8F كو رد القوقاز، وكذلك حماية 

ا`_زء ا`�لفي �_موعة ج¢شھ. النھ الجل االس<يالء 

وضم �ٍل من إيران وتركيا من الضروري [\ البداية كسر 

 مقاومة ا`�انات واالمارات الكوردية.                                    

ع8F الرغم من طلب باسكيفي<ش للقيصر تارSخ 21 

نوفمhÕ و7 دYسمhÕ من العام 1828 حيث كتب: "لضمان 

نجاح االفhÁاض للعمليات املستقبلية يجب ان نملك 

 ، و[\ جميع االوقات ستكون ا`6شود 
ً
  من جانÓنا

ً
ستار ا

الكبhgة من الفرسان الù_عان واملعتhÕة أفضل 

ا`�يالة [\ آسيا، ستكون معنا [\ العمق وع8F ا`_ناح 

وتكون االرض خالية من مسرح العمليات ا`6ر�ية".  

القيصر نيقوال االول لم Yستمع فقط لقائد قواتھ، 

وانما أصدر االمر لھ (باسكيفي<ش) بنقل  االرمن، 

اليونانgن، االشورgSن وغhg!م من املسيحيgن، وكذلك 

الhÁك الشيعة من إيران ومن تركيا وإيران ا89 القوقاز. 

و[\ عام 1828 بدأ توطgن االرمن وغhg!م، و�الطبع تم 

االتجاه اإلسالمى، أو المعتدلين من 
المستشرقين، أو الكثير من 

ال العسكريين العرب، أمثال جم
، الدين محفوظ، ومحمد شيث خطاب

  وغيرهما:
  :مفهوم االستعمار -أوالً

مفهوم طلب مفهوم االستعمار هو كان 
عمار ، وإن الغربى هو الرجل األشقر اال

  الذى له المركزية فى توجيه العالم.  
  وإن البشر خلقوا إما سادة أو عبيداً.  

ار بشرية باعتبوإنهم األوصياء علی ال
والسمراء والسوداء البشرية الصفراء. 

 إال أن ال تستطيع أن تقود نفسها.
 الحقيقة المرة لمفهوم االستعمار هى

غير ذلك، إذ تشير بأنه ظاهرة 
سياسية اقتصادية وعسكرية تتجسد 
فى قدوم موجات متتالية من سكان 
البلدان ذات رؤوس أموال ضخمة إلی 

  المستعمرات. 
بقصد استيطانها واإلقامة فيها بشكل 
دائم أو الهيمنة علی الحياة االقتصادية 

 –والثقافية واستغالل ثروات البالد 
 بعد تقسيم شرق كتغير الدموغرافى

أوسط إلی دويالت وتهميش أرض 
(كوردستان بين  وشعب بأكملها كـ

  أربعة دول). 
وترافق هذه الظاهرة حمالت 
عسكرية عنيفة من أجل حماية هؤالء 
المستوطنين (كأهل الغمر فى غرب 
كوردستان) و(وإسكان الكورد من 
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رارSة سلطتھ، فأمن بالشر ع8F استم

والقتل والتدمhg درو�ا للبقاء، فلم ?عد 

لإل©سانية من وجود [\ داخلھ، مثلما 

Ï\ معدومة عند املنظمات اإلسالمية 

 8Fة، عSشرÓاإلر!ابية الذين يقتلون ال

منصة األديان ومرأى األل�ة الذين 

  يؤمنون �Pم.

قتل نhgون، وانحسرت املسيحية ضمن 

 او�لغت الثورة أ!دافران الكناíس، جد

. شرقنا يكرر 
ً
وýع¢ش الشعب حرا

تجر�ة التارSخ، [\ عصر ينعدم فيھ 

الزمن وتتقلص األGعاد املVانية وتPëار 

  ا`_غرافيات السياسية.

) موضوع ال تموت الثوراتمالحظة: (

 البحث القادم.

  الوالیات المتحدة  األمریكیة        
mamokurda@gmail.com 

 یومیات صدیق فیسبوكي ج41 

 مصائب قوم 

 عند قوم فوائد

الكاتب المخرج جوان حسین

 

من عواقب الثورات أPQا غالبا ما تأخذ 

الصا`ó بجرSرة الطا`ó، فيذل 

الشرSف، وýعلو النذل، والسÓب 

Gسيط للغاية و!و أن الثورات ال 

2� التاGعة Wم [\ بيوت الكورد و[\ أفضل االراPëتوطي

للكورد، وتمت عمليات القتل وطرد الكورد ا89 

ا`_بال، و�انت !ذه بداية االبادة ا`_ماعية للشعب 

 الكوردي.                                                                                    

و[\ سياق املزSد من ا`6روب الروسية-الhÁكية 

والروسية-االيرانية االعوام  1853 و1877 و1914 قائد 

ا`_�Pة الفارسية ا`_háال باراتوف(باراتاشفيF\)، �اتب 

معروف كمينورسVي، والدبلوما23� زاخارجينكو 

وغhg!م، مثل ا`_háال باسكيفي<ش، طلبوا وتوسلوا ا89 

القياصرة الروس ا89 إبرام عقد صداقة وسالم مع 

الكورد، لكن عناد ومVابرة القياصرة الروس لم يصِغ  

ا89 الوطنgن ا`6قيقgن، وأدت ا89 إPQاء االمhÕاطورSة 

  الروسية.      

وخالل املائة عام من ا`6رب زادت تدفق امل�اجرSن 

الالجيئgن ا89 املاليgن. ومع زSادة عدد امل�اجرSن زادت 

ابادة الكورد. قسم من الكورد !ر�وا ا89 ا`_بال 

وانقذوا، والقسم اآلخر  "انص�ر"مع الhÁك املستوطنgن 

 املس×¬ "تتار القوقاز"-ترك، و�ذلك نجوا من املوت.       

وع8F سÓيل املثال، من القبائل الكوردية [\ أرمي�يا 

ا`6ديثة: جالو9\، بV�Öي، سافVي، م¢س�hgي، 

2�، س¢سا©ي، ¿ýكوال©ي، كور ،\Fا©ي، ساكنتVخاليل

?سمية قديمة إجميادزSنا) وغhg!م -جبانVارا، (جابان

عشرات العائالت وفقط من جالو9\،  بV�Öي، سفكو، 

ومس¢سر�ي وفقا ملعلومات املؤرخ 

االزر�يجا©ي   أباكيخانوفا: "32 من قبيلة باردي، مثل: 

كوران، جفا©شhg، جhÕائيF\، جالو9\، بروك، 

شاخسيفا©ي، شا�ي، موغان، راديVان (راد�ي)، 

عزSزون، شيخ بزSن، ك�Öور، ديل خرSن، بونVي، 

ميلون، س¢بكو، �اراجو9\، باركوشود، تhg  تhg، �ارابا÷\، 

وغhg!م أصبحوا أترا�ا". ومPëم فقط حافظ ع8F نفسھ 

و�قوا و !م راد�ي، جالو9\، س¢بكو، شيخ بزSن، 

�اراجو9\، بونو�ي. و!ذا بكميات قليلة. ومن السالالت 

الكوردية الش�hgة شداديgن املنحدرة من قبيلة صالح 

الدين االيوÆي (رافانيدي)، املتحكمة [\ القوقاز منذ 

وعاصمPbا [\ بردا، وÆعد!ا [\ غانجا وثم [\  القرن 

 دفينا، لم يبَق  أحدا.                                                                                    

 [\ عام 1918 الداشناك االرمنيةو�مساعدة االس6Öة 

الروسية اسسوا ا`6كومة الداشناك االرمنية، 

كوردستان الجنوبى فى جنوب بصري 
من  فى العراق) و(تهجير الكورد

كوردستان الشمالى باتجاه غرب 
تركيا) و(اإلبادة الجماعية لكورد 
شرق كوردستان الواقعة ضمن 
السلطة اإليرانية) وإرغام سكان البالد 

  األصليين علی القبول بهم. 
أما دور هؤالء المستعمرين األجانب 
فيكمن فى تأمين استمرارية النهب 
االستعمارى لهذه البالد الممنوحة 

  ن. لكوردستا
ويؤدى هذا النوع من االستعمار إما 
إلی طرد السكان األصليين. وإما إلی 

  االستئثار بالحكم واالمتيازات. 
الذى  االستعمار التقليدىوهناك 

يكتفى باستغالل البالد وحكمها 
بواسطة جيوشه وعمالئه كغرب 

  كوردستان.
وفى المحصلة ينهب المستعمر األول 

ات ووالثانى بشكل منظم خيرات وثر
البالد المستعمرة، ويستغل الشعب 
األصلى، ليسخره كعمال محطماً 
كرامته وشوكته، ويسعی لتدمير 
ثقافته وحضارته ولغته وهويته وحتی 
دينه إن استطاع بـ(خلق منظمات 
إرهابية فى المنطقة، كـالقاعدة 
وداعش وحزب الشيطان وأحزاب 
ظاهرهم قومية وباطنهم مجوسية)، 

الثانى يسعی ذلك ألن المستعمر 
للتسلط علی كل ما فى البالد وتطويعها 



 
6 

 

تخضع ألية قوانgن و مبادئ، وSختلط 

فPÉا ا`6ابل بالنابل، وفيما يدفع 

الشرفاء حياPeم ثمن مباد�Pم 

واخالص�م، يجد!ا ضعاف النفوس 

فرصة ثمينة لنيل مآر�Pم، فال �_ب أن 

2� من ا`6يط ãنرى مثقفا أو �اتبا "يم

 �ل6Öيط وSقول [\ نفسھ يا رب احفظ 

من !اد األزعر ا9\ حامل معھ بندقية" 

أو نرى غنيا وتاجرا أفلس وذ!ب مالھ [\ 

نار الثورة، و [\ املقابل يجلس حشاش 

 8Fصابة مجرمة ع ابن عا!ر ة، أو زعيم ع

ثروة من املال والنفوذ [\ ظروف 

غامضة، أو نرى مسؤوال و سياسيا نز	Pا 

صفيتھ أو طرنÓتھ، و[\ املقابل  يتم ت

YعتF\ انPbازي أحمق أنا©ي سدة حزب أو 

صول وSجول ع8F رقاب  جماعة، في

الناس وSقول [\ نفسھ " ياأرض اشتدي 

 hgسY 
ما [\ حدا قدي " أو نرى �ل �2

باملقلوب و ع8F غhg ما نتوقع، فالعري 

موضة وحضارة، والكذب والنفاق 

صب واالحتيال  صفات الرجولة، والن

وجمع املال بأي وسيلة شطارة، و " ل¿2¬ 

ا`�hg لقدام فمن �انوا كرام الناس 

أعزة صارو تحت املآ23�، ومن �انوا 

حثالة الناس وقمامة ا�_تمع يحمدون 

 الثورة ع8F !ذه النعمة"       

وSا `6ظ صديقي املسكgن الذي ابتاله 

هللا بواحد من قمامة الناس الذين 

يحمدون الثورة صباحا مساء، عندما 

اد8 بأن لھ خمسة آآلف لhgة [\ ذمة 

صديقي حالفا با� واألنÓياء إذا لم 

يدفع لھ دينھ، سيفتح بطنھ Gسكينھ، 

وýش�د لھ ع8F ذلك شلتھ من 

وعاصمPbا [\ غومري. و[\ !ذا العام ايضا ا`_¢ش 

ال�hÁي اسس للhÁك املوسفا?سك جم�ورSة وعاصمPbا 

 باكو.                                                                                           

[\ عام 1920 البالشفة الروس احتلوا القوقاز، 

وأسسوا ا`_م�ورSة االشhÁاكية االرمنية وعاصمPbا 

يرSفان وجم�ورSة ازر�يجان االشhÁاكية وعاصمPbا باكو    

 وانضم الPÉا ا`�انات الكوردية وعاصمPbا شوش.

[\ عام 1923 نظرا ملتطلبات الكورد، تم ?شكيل حكم 

 hgذا?ي كوردي وسميت كوردستان ا`6مراء [\ حزء صغ

2� الكوردية وعاصمPbا الشgن، حيث اعطي Wمن االرا

شوش و�اراباخ ا89 االرمن. ومع انتفاضة كورد جالو9\ 

(ارارات كوردستان 1926-1931) و �طلب من اتاتورك 

تم القضاء ع8F كوردستان ا`6مراء  و�دأت االر!اب 

  ضد الكورد الذين لم يقبلواال<�_يل ع8F اPQم اتراك.

 �2Wعام 1937 قررت موسكو احتالل تركيا وضم ارا \]

كوردستان الشمالية ا89 ارمي�يا وجورجيا. وا`6رب 

�ان مقررا [\ عام 1938. ومن جديد ا`6كومة 

صرSة خافوا واخشوا ان  السوفي<ية كما روسيا القي

يبقى الكورد [\ ا`_زءا`�لفي من قواPeم. و[\ شتاء !ذا 

من عام 1937 الكورد املسلمgن [\ ارمي�يا وازر�يجان 

اللذين لم �Y_لوا ع8F اPQم اتراك تم P�PQم وتhg_Í!م 

6سن  ا89 جم�ورSات اسيا الوسطى و�ازاخستان. ̀و

ا`6ظ الكورد من شمال كوردستان، !تلر اعاق 

 ا��طط الغادر ملوسكو.                                                           

[\ عام 1944 ستالgن وميVايان خططوا الحتالل تركيا 

 �صار ع8F املانيا. ح�¬ تم تحضhg الVادر االرم  Gعد االنت

لتوجيھ املدن الكوردية، ومن ضمPëا ديار بكر. ومن 

جديد  [\ شتاء عام 1944 تم تhg_Í الكورد املسلمgن 

والhÁك امل��يت¢نgن من جورجيا  ا89 اسيا الوسطى 

 �و�ازاخستان. لكن مثلما كتب املارشال االرم 

صا النووSة االمرSكية اعاقت ستالgن  باغراميان:"الع

عن البدء با`6رب ضد تركيا". حلم االرمن [\ "ارمي�يا 

� وعد �Pا �ل من انVلhÁا وفر©سا [\ مؤتمر �العظ×¬"، وال

  برلgن عام 1878 بأت بالفشل ولم يتحقق !ذا ا`6لم.

  من شعوب السوفي¢ت 
ً
Gعد وفاة ستالgن �ان 17 شعبا

املق�ورة ومن ضمPëم الكورد، وتم تأ!يل�م   ش¢شان، 

ا©غوش، �امليك، واستعادوا استقالل�م الذا?ي. وتم 

انVار الكورد [\ ذلك ايضا ولم Yسمح ل�م الرجوع ا89 

لمصلحته ، محاوالً إطالة مدة نفوذ 
االستعمار األول إما بقوة السالح أو 

  بالسياسة العنصرية ألطول ما يمكن.
  :مفهوم االحتالل -ثانياً 

هو قيام دولة بإسقاط حكومة دولة 
أخري لتحكم بدالً منها، وقد يبقى 

الحكومة المحلية االحتالل علی 
كواجهة أو أداة لتنفيذ أوامر المحتمل 
وتوجيهاته، وهذا ال يخرجها عن 
وصف االحتالل وإنما هذه صورة من 
صور االحتالل، ولكى يحدث االحتالل 

فال بد أن يسبقه غزو، ألنه وسيلة له.  
وهذا الغزو تبلغ ذروته فى صورته 
العسكرية المباشرة، وذلك الن للغزو 

الغز الثقافى واالقتصادى عدة صور ك
  واإلعالمى.

إن سيطرة جيش دولة ما ألراضى 
دولة أخري بالقوة والعنف والعداء 
ينجم عنه االحتالل، مع ما يستتبع 
ذلك من قيام ظروف خاصة تزول 
فيها سلطة الحكومة الشرعية للبالد أو 

  للمنطقة المحتلة. 
فتصبح القوة الغازية المهيمنة علی 

  لمحتلة. إدارة المنطقة ا
وبالتالى تقوم بدور السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، لضمان 

  مصالحها الخاصة. 
وخلق أوضاع تمكنها من استغالل 
ثروات األرض المحتلة، وفرض 
السياسات التى تناسبها وتضطر بعض 
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ا`6شاشgن، لكن صديقي نفى وأنكر 

 öïي�س من ال�رب بجلده ور ¬�ح

لواقع الكذب والنصب فاستدان من 

جhgانھ، ليدفع عن بطنھ ضر�ة سكgن 

 ثائرة، وليحفظ روحھ من ظلم من

أصبحوا �ا`_راثيم [\ ال�واء، و[\ �ل 

مVان، وýعيثون [\ األرض والوطن 

 فسادا وال !م يحزنون.                                 

صديقي حلت بخمسة وليت مص¢بة 

نھ ومن يوم بلوتھ Yع¢ش ألف لhgة، آلآ

�ابوس الPbديد بالسكgن حينا، والفناء 

من الوجود حينا آخر، ورغم �ل ذلك 

صديقي يحمد هللا أن مص¢بتھ مع 

م<سلقي الثورة حلت بخمسة آالف. 

فماذ لو أPQم ادعوا عليھ بمبلغ مليون أو 

مليو©ي لhgة؟ فأي مصhg سيواجھ 

                                      حي�ئذ؟

وكم من مص¢بة قوم عند أنذال قوام 

  .  فوائد

 

القاائد الدرزي الكوردي الذي 
 اغتالتھ المخابرات السوریة

 كمال جانبوالت

آل جنبالط من العائالت المشهورة 
فى لبنان، وهم كرد األصل، دروز 

موطPëم السابق ازر�يجان وجورجيا. فقط 20000 

 كوردي رجعوا ا89 أرمي�يا.                                                        

[\ عام 1988 أرمي�يا أستعدت ل6Öرب مع أزر�يجان  

ومن جديد تم تhg_Í 20000 كوردي مسلم، وتم 

مغادرPeم ا89 روسيا. و�موازة مافعلوه االرمن بحق 

الكورد، تم تhg_Í الكورد من قرغ¢ستان وأوز�كستان 

  ومناطق منفصلة من �ازاخستان ا89 روسيا.

ودورSا �ان الكورد الباíسون يجتمعون [\ موسكو. 

وتحت قيادة مامد بابايف تم تأس¢س ا`_معية 

� طالبت بإعادة �العمومية للكورد/ياكبون/. وال

وإرجاع كوردستان ا`6مراء أو إعطاء منطقة من روسيا 

 لتوطgن الكورد املق�ورSن.                                                       

[\ حزSران من عام 1991 الرئ¢س ميخائيل 

غور�ا?شوف أصدر ?عليمات ا89 أزر�يجان "إعادة 

ا`6كم الذا?ي لكوردستان ا`6مراء. لكن حسب 

مخطط "كو�ل" ووفقا ل�Öطة الhÁكية و أزر�يجان 

والسيا23� االمرVSي  بول كو�ل، [\ أب من نفس العام 

بدأت ا`6رب [\ �اراباخ و أدت إ89 إPQيار االتحاد 

� [\ دYسمhÕ سنة 1991. ومع�ا إPQارت �السوفي

 جمعي<نا العمومية /ياكبون .                                                  

خالل حرب �اراباخ قام الكورد ومن خالل ?عليمات 

غور�ا?شوف و�دعم من يرSفان وموسكو  بتأس¢س 

� �انت  /KOD/تحت قيادة  حركة التحرر  الكوردية�وال

[\ الشgن 10يونيو1992 حيث أعلنت كوردستان 

القوقاز املستقلة وحاولت إ©شاء ج¢ش كوردي الجل 

تحرSر عاصمPbم/غانجا/. و!ذه �انت مرتبطة مع 

� جاءت متوافقة مع �إسhÁاتيجية روسيا وأرمي�يا وال

!دفنا. لكن السباب غامضة لم نتمكن من إ©شاء 

ج¢ش خاص بنا. و[\ PQاية حرب �اراباخ واحتالل أرض 

كوردستان ا`6مراء  (1994-1992) حوا9\ مليون من 

الكورد اللذين أصبحوا الجئgن [\ أزر�يجان وتم 

توزýع�م ا89 مناطق متفرقة الس<يعا�Pم وانص�ار!م 

الPëاíي. اما ممتلVاPeم تم P�PQا و�يوPeم مع الب�ية 

 التحتية [\ املدن تم حرق�ا.                                                     

وÆعد وقت قصhg من اعالن كوردستان [\ جم�ورSة 

السوفيت السابق جاء العديد من أعضاء حزب 

 العمال الكوردستا©ي وأعضاء حركة التحرر الكوردية

/KOD/ و �دأ املثقفو ن والشعب باملساعدات

األحيان إلی احترام حد أدنی من 
الحقوق الوطنية (حقوق األفراد، 

  وحقوق الملكية).
  :االجتياح -مفهوم الغزو -ثالثاً 

تشير كلمة الغزو كما فى المعجم 
الوسيط (السير إلی قتال العدو 
ومحاربته فى عقر داره)، وهو يعنى 
فى علم السياسة (عملية دخول منظم 
إلی أرض تخص جماعة أخري دون 
إرادة أهلها، بهدف االستيالء عليها 

  واحتاللها ظلما وعدوانا. 
  :مفهوم الفتوحات -رابعاً 

تشير كلمة فتح البلد فى المعجم 
الوسيط إلی (التغلب عليه وتملكه)، 
أما المفهوم السياسى للفتوحات فهى 
(ضم البالد المفتوحة إلی الدولة 
الفاتحة، واعتبارها والية من والياتها، 
وتطبيق النظام الحاكم فى البلد األم 
علی الوالية الجديدة، ولقد عرفت 

اإلسالم  الفتوحات العربية مع ظهور
وبعده مبادئ أكثر وضوحا وعدالة، 
مستمدة جذورها من القرآن والسنة 

  وتعليمات الخلفاء. 
ويعود حسن معاملتهم ألهالى البالد 
المفتوحة، إلی أن تلك الفتوحات لم 
تكن تستهدف استعمار األراضى 
والسكان وقتلهم وتدمير البنية 
التحتية، وإنما كانت تستهدف نشر 

د فى سبيل الله، والتى الدعوة والجها
امتدت من حدود الصين شرقاً إلی 
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اء قض المذهب، يسكنون اليوم فى
الشوف بجبل لبنان، وتعد بلدة 
"المختارة" قاعدة لهم. وقد لعبت 
هذه األسرة دورا سياسياً فاعالً أيام 
الدولة العثمانية فى شمالى الشام، 
وفى جبل لبنان، ودوراً مماثالً فى 
    تاريخ لبنان الحديث.

تنتسب هذه األسرة إلی األمير 
جان بوالرد بن قاسم بك بن احمد 

بك بن عرب بك  بك بن جمال
بن مندك األيوبى الكردى، 
المنحدر من عشائر األيوبيين 
الكرد، وكان يعرف بابن عربى، 
وتولی إمارة معرة النعمان وحلب 
وكلس فى شمالى الشام أيام 
الدولة العثمانية، وقد ذهب مع 
والده إلی استانبول وهناك دخل 
مدرسة السراى السلطانى(اندرون 
 همايون)، ثم دخل السلك
العسكرى فى زمن السلطان 
سليمان القانونى واشترك معه فى 
حملته علی بلغراد ومولدادا وعلی 
جزيرة رودس، واشتهر بشجاعته 
وجسارته مما حببه إلی السلطان 
سليمان القانونى، مما دعی جان 
بوالرد الطلب منه بإعادة ملك أبيه 
له، فلبى طلبه وأعادت الدولة ملكه 

 سار فى بفرمان سلطانى، وهناك
خطة حازمة وساس مقاطعته 
(حلب وكلس) بكل جد وثبات، 

العسكرSة واالقتصادية ألكراد تركيا للنضال من أجل 

نيل حقوق�م. أما كورد كوردستان القوقاز ف�مشوا 

وتركوا دون مساعدات ودون مؤسساPeم االجتماعية 

 السياسية وتركوا ملصhg!م دون !دف.                                 

وأنا (وكيل مصطفايف) كنائب رئ¢س/ياكبون/ ورئ¢س 

من عام 1989 تركت  /KOD/حركة  التحرر الكوردية

� الرس×� وكذلك åالعمل وأستخدمت وض�\ املنص

بمساعدة االصدقاء ح�¬ عام 1994 منعت وÆعدت 

املذابح ضد الكورد [\ أوز�كستان، شيكمي�ت، 

قرغزýستان، وسافر�ول، وكذلك ساعدت ع8F عدم 

طرد الكورد من ساراتوف ومن كراسندار Gعد!ا 

 إضطررت السفر ا89 إيطاليا.                                                  

 ��الكورد [\ جم�ور�ات ومناطق االتحاد السوفي

السابق املراكز الثقافية الذاتية و منطقة ا`6كم الذا?ي 

� تم إ©شاؤ!ا �انوا منفصلgن عن Gعض�ما ولم �ال

يملكوا ا`6ق [\ تمثيل كورد كوردستان القوقاز 

والنضال الجل حقوق�م السياسية واال©سانية. و[\ 

ا�6صلة فقط خالل ال 20 سنة املاضية تم إنص�ار 

30% من الكورد، وأ©شاؤ قومية جديدة /الÔgيدية/ 

 و آالف العشرات من الكورد غhgوا ديانPbم.                          

وإذا لم تتخذ اإلجراءات والتدابhg العاجلة، فبعد  40 -

ى كورد كوردستان القوقاز الذين قّدم  30 سنة  لن يبق

أجداد!م للعالم قادة عسكرgSن مثل / باباك، صالح 

الدين االيوÆي، حسن جالو9\، كوران (روشان)، 

�اخا©ي، شدادا الكوردي، ابرا!يم الكوردي) وكذلك 

شعراء عظام وكتاب وعلماء مثل /نظ×�، غانجا[\، 

خورشيد بانو ناتفان، خhgان خانوم دومبو9\، ابدو 

رزاق بك دومبو9\، قhÁان تhÕيز ي، زSناالدين مارا÷\، 

شرف خان بدل¢¿2� (امhg كوردستان القوقاز)، جالل 

بركوشال، سليمان راحيموف ، عرب شاميلوفا ، امgن 

  عفدال، حا�\ جندي وغhg !م كثhgون.                                    

 8Fو!كذا حلت املأساة بالكورد كوردستان القوقاز ع

مدى 200 عام من السنوات املاضية ولم نجد مثال لھ 

[\ تارSخ العالم، لكن أؤمن بأن الكورد سيPëضون 

وس¢س<يقظون من تحت /الرماد/ مرة أخرى 

وس¢سhÁجعون أرض�م. !كذا �انت و!كذا بدأت و!كذا 

 ستكون! و�ر!ان ع8F ذلك تارSخنا املأساوي .

ألجل إنقاذ الشعب من التدمhg الذا?ي، علينا وÆشVل 

شاطئ األطلسى غرباً فى أقل من مائة 
  عام.

  :الفرق بين المفهومات -خامساً 
يأتى فى لغة  -كما قلت   -الغزو 

العرب بمعنی القصد والطلب والسير 
إلی قتال األعداء، لذلك فاللفظة 
محايدة ، وال تحمل معنی الخير أو 

تقوّم بالصواب أو بالخطأ،  الشر، وال
ومن المعلوم فى كتب السير والتاريخ 

أن حروب الرسول كانت تسمی ب
كان النبى عليه الصالة وقد غزوات، 

والسالم يقول لقادة الصحابة 
  : المجاهدين

(اغزوا باسم الله وفى سبيل الله)، 
والفتح واالحتالل واالستعمار هو ما 

من يعقب الغزو، فإذا غزا قوم بلداً 
البالد فقد يتوج غزوهم بالنجاح 
فتكون النتيجة فتحه أو احتالله 
واستعماره. وقد ال يتوج بالنجاح 

  فيرجعوا خائبين.
أما كلمات (فتح) من جهة و(احتالل) 
و(استعمار) من جهة أخري، جميعهم 
كلمات متحيزة، تحمل رأى 
مستخدمها، فحينما ينظر القائل أو 

ر غزو علی أنه حدث خيالباحث لل
، وحينما يراه حدثا سيئاً يسميه فتحاً

  يسميه احتالالً. 
وعليه فإن الخالف يكون بين كلمتى 
الفتح من جهة واالحتالل واالستعمار 
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عاش تسعين  وصار أمير األمراء،
 1572هـ /980عاماً، وتوفی سنة

م، ويعد الجد األكبر والمؤسس 
ألسرة جان بوالرد (جنبالط) 
النبيلة، ويذكر فى الشرفنامة انه 

  ).15ترك سبعين ولدا (ً

ولقد اقلق آل جنبالط بال الدولة 
العثمانية فى مطلع القرن السابع 
عشر بغية االستقالل بإمارتهم فى 
حلب وكلس شمالى الشام، فقاموا 
بثورات متتالية ضد السلطنة، كان 
من أبرزها ثورة حسين باشا 
جانبالرد والى حلب، وقد قتله 
الصدر األعظم العثمانى حين 
عودته من محاربة الصفويين ، ألنه 

علم تباطأ فى نصرته، وعندما 
األمير على بمقتله ثأر ضد الدولة 
وسار إلی طرابلس فاستولی عليها 
واخذ تلك البالد حكماً مستقال، 
ولكن الدولة سيرت إليه جيشا 
فاستطاع الوقوف ضده وكسره 

م، ولم يجد هــذا 1607عام 
األمير إال أن يسلم نفسه للسلطان 
الذى عفا عنه وعينــــه واليا علی 

ى نهاية األمر طمشوار بالنمسا، وف
قتله السلطان. كما قام بالثورة ضد 
الدولـــة التركية ابن أخيه على 
باشا، لكن ثورات آل جنبالط 
انتهت بالفشـــل، وشهد التاريخ 

عاجل إ©شاء منظمة عامة، تمثل جميع الكورد من 

كوردستان القوقاز، وÏ\ يجب أن تكون ل�ا برنامج 

واóï وتنفيذخطة دقيقة `6ماية ا`6قوق السياسية 

واأل©سانية للكورد، سواء [\ أماكن اإلقامة املؤقتة او 

 ع8F املستوى الدو9\.                                                                    

وإعطاء شبابنا اإليمان والثقة واألمل [\ ا`6رSة 

 وا`6صول ع8F إستقالل�م.                                                      

  

 ول¢ساعدنا هللا...   وكيل مصطفايف

  الhÁجمة من اللغة الروسية: ماجد ح½\

 و لكم جزSل الشكر   والمعذرة لھدر جزٍء من 

 وقتكم     -    موسكو في 18.02.2015 

دور الُکرد فی حمایۀ األرمن أثناء 

 عملیۀ إبادۀ األرمن الکبرى 

 دور آغاوات عشیرۀ عباسا الُکردیۀ

 

إنّ العالقات الُكردية األرمنية كانت دائماً 
عالقات ود وإخاء منذ مجاورة الشعبين 
التاريخية لبعضهم البعض وحتی التاريخ 
الحديث. سنتحدث مثالً علی الوجه الخصوص 
فى فترة ما قبل المجزرة الكبري وال سيما عام 

م أثناء االنتفاضة الكُردية التى حصلت فى  1912
وش، بدليس، ديار بكر، كلّ من واليات "م

ماردين"، حيث طلب األتراك من األرمن حمل 
السالح ضد الُكرد لكنهم رفضوا ذلك، حتی بعد 
المجزرة األرمنية الكبري وثورة الشيخ سعيد 

من جهة أخري وليس الغزو بالمفهوم 
  السابق.

الفرق بين الفتوحات وحروب 
ر هناك فرق كبي :االستعمار واالحتالل

بين الفتح من جهة، وبين االحتالل 
وهذا  ستعمار من جهة أخري،واال

  : ثالث محاورالفرق يمكن فى 
  ).والنتائج،  األهداف،  (الدوافع

 
Ala Azadi 

التدریبات األمریکیۀ للمعارضۀ 

ـ مجلس الوطنی  السوریۀ تشمل ال

  الکردی أیضاً.

تجرى امريكا وتركيا تدريبات عسكرية  -
لقوات المعارضة السورية. وقال عضو فى 

كوردى ـ السورى، ان المجلس الوطنى ال
اإلتفاقية تشمل المجلس الوطنى الكوردى 

وقال كاوة آزيزى عضو  فى سوريا أيضاً.
المجلس الوطنى الكوردى بسوريا للموقع 
الرسمى للحزب الديمقراطى الكوردستانى، 

اإلتفاق بين الواليات المتحدة  جري
األمريكية وتركيا علی تدريب وتأهيل 
المعارضة السورية، واإلتفاقية تشملنا نحن 
أيضاً كمجلس وطنى كوردى فى سوريا 

  كوننا جزء من المعارضة السورية.
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ه األسرة بدورها الحافل فى لهذ
ستانبول ولبنان، وكان إحلب و

لبعضهم تحالفات مع المعنيين 
    الكرد فى جبل لبنان.

 هم فى لبنانوقد بدأت أول ساللت
م عندما نزل جانبوالد 1630سنة 

بن سعيد وابنه رباح لبنان بدعوة 
من األمير فخر الدين المعنى 
الثانى لما كان بينهما من ود 
وصداقة، ورحب به أكابر جبل 
لبنان ودعوه إلی اإلقامة فى 
بالدهم، فأقام فى مزرعة الشوف، 
واعتمد عليه األمير فخر الدين 

  موره.الثانى فى مهمات أ

ج أحد أحفاده وبعد ذلك تزوّ
المدعو على بن رباح جانبالط ابنة 
الشيخ قبالن القاضى التنوخى كبير 
مشايخ الشوف الرتفاع نسب بيت 
على الجنبالطى، وعلو مقامه. ولما 
توفى القاضى التنوخى بال عقب 

م اتفق أكابر الشوف 1712سنة 
أن يكون صهره (على) فى مرتبة 

لك عليهم. وبذ الشيخ قبالن رئيساً
اعتنق الجنبالطيون المذهب 
الدرزى بعد أن كانوا علی 
المذهب السنى، وولی األمير حيدر 
الشهابى األمير على جنبالط 
مقاطعات الشوف، فسلك منهج 
العدل والرحمة فى حكمه، ونشر 

م حيثُ حصلت لقاءات كثيرة  1925بيران عام 
بين حزب االتحاد الثورى األرمنى (طاشناق) 
وحزب خويبون الُكردى بهدف التنسيق 

.والتعاون ضد األتراك وقد قال الباحث  
والمؤرخ األرمنى أرشاك عن هذه اللقاءات أنّها 
خيرُ دليل علی عمق العالقة وأواصر المحبة بين 

.                                                  الشعبين  

أّما الباحث الُكردى الشاب جوان سعدون فقد 
" 2" و"1استنتج من خالل بحثه فى المراجع "  

أنّه بالرغم من تورّط ما يقارب ثالثة آالف 
ُكردى تابعين لزعيم عشيرة زيالن الُكردية فى 
مجزرة أرمنية ارُتكبت فى قري أرمنية فى 

م، وأيضاً تورّط مئات الرجال 1896ساسون عام 
المرتزقة من عشيرة مزرك الُكردية عند 
استئجار العثمانيين لهم فى ذبح بعض األرمن 

م فى مدينة وان فى شمال ُكردستان 9718عام 
(شرق تركيا)، فإنّ العالقات الودية استمرّت 
مستقبالً وظهرت فى العديد من االتفاقيات 
العسكرية والسياسية بين األرمن والكُرد خاصة 

-1927أثناء انتفاضة جبال آرارات بين عامى (
)م بقيادة الجنرال إحسان نورى باشا، 1930

الشعب الكُردى ذنب  لذلك ال يجوز تحميل
المجازر األرمنية التى حصلت علی يد العثمانيين 
األتراك وبعض الُكرد المرتزقة والمتشددين 

.               دينياً التابعين لبعض العشائر الُكردية  

تحدثنا فى مقاالت سابقة عن دور ابراهيم باشا 
المللى زعيم عشائر المالن ومصطفی باشا زعيم 

ان فى حماية األرمن، سوف نتناول عشائر المير
فى هذا النص عن دور آغاوات عشيرة عباسا 

قال آزيزى، الـ  PYDوبشأن مشاركة الـ 
PYD  غير تابع للمعارضة السورية، لذا فمن

ان سيتم إشراكهم فى هذه غير المؤكد إن ك
التدريبات أم ال، كون اإلتفاقية خاصة 

وأضاف آزيزى لم تجرِ  بالمعارضة السورية.
مناقشة تفاصيل العمل بشأن البدء بالتدريب 
كون اإلتفاقية بين الواليات المتحدة وتركيا 

وكان الكولونيل ستيف وارن  فى بدايتها.
المتحدث باسم البنتاكون، أعلن منتصف 

ر الماضى ان جيش بالده ينوي نشر الشه
مدرب عسكرى خارج البالد لتدريب  400

قوات المعارضة السورية، وأن التدريبات 
يا وكانت كل من ترك ستبدأ الربيع المقبل.

وقطر والسعودية أبدوا استعدادهم لفتح 
معسكرات خاصة بتدريب قوات المعارضة 

  السورية فى بلدانهم.

جعية ومن جانب آخر كشف عضو المر
السياسية الكوردية فيصل يوسف بأن 
المجلس الوطنى الكوردى يبحث االثنين 
المقبل الموقف من المشاركة فى االنتخابات 
البلدية المزمع إجراؤها منتصف آذار المقبل 
من قبل حركة المجتمع الديمقراطى (تف 
دم) من خالل المرجعية السياسية الكوردية، 

قرار ا فى امؤكدا بأن المجلس لم يكن شريك
وقال عضو المرجعية  هذه االنتخابات.

واألمانة العامة للمجلس الوطنى الكوردى 
فيصل يوسف فى تصريح خاص للموقع 
الرسمى لحزب الديمقراطى الكوردستانى، 
اليوم، السبت: "يوم االثنين المقبل، سيكون 
هناك اجتماع لالمانة العامة للمجلس الوطنى 

من امكانية الكوردى، والموقف النهائى 
المشاركة فى االنتخابات من عدمها، 
ومقاطعتها ايضا مطروح علی جدول اعمال 

وأشار يوسف الی أن "المجلس  االجتماع".
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األمن، وساد العدل، واستمال 
الناس إليه، وكثر أعوانه من كل 

م للعل الطوائف والملل، وكان محبا
والعلماء، كريما حليما فاضال، حتی 
أصبح شيخ المشايخ، أدركته 

م، 1776الوفاة فى بعذران سنة 
وترك ستة أوالد وهم (يونس 
ونجم ومحمود وحسين وقاسم 
وجانبوالد)، وخلفه فى الحكم ابنه 
األمير قاسم، وكان مهيباً وديعاً 

م، وكان 1791عادالً، توفی سنة 
من أوالده حسن وبشير 

إسماعيل، وقد خلفه ابنه الشيخ و
بشير بن قاسم جنبالط وصار من 
زعماء اإلقطاع فى عهد األمير بشير 
الثانى الشهابى، ويعزي إليه بناء 
قصر المختارة، وإصالح الطرق، 
وإقامة المعابد، ونشر األمن 
والعدل بين الرعية، حتی لقب 
بشيخ المشايخ، قتله عبد الله باشا 

   م.1825والى عكا سنة 
ومن الذين اشتهروا فى عالم 
السياسة فى العصر الحديث 
السيدة نظيرة جنبالط عقيلة فؤاد 

، 1922جنبالط، التى ترملت سنة 
فخلفت زوجها علی مسرح 
السياسة اللبنانية، وكان لها دور 
فاعل، توفيت فى بيروت سنة 

م، فخلفها علی المسرح 1951
السياسى ابنها كمال جنبالط احد 

الُكردية المتواجدة فى غربى ُكردستان (شمال 
.              سوريا حالياً) فى حماية األرمن كذلك  

 

" وهو أحد اآلغوات 3حيثُ يعتبر رميالن آغا "
الُكرد من الذين كانت لهم يد بيضاء فى األزمة 

أثناء عملية اإلبادة الكبري, وخاصة فى األرمنية 
قريتى كانيا گركى عباسا ورميالن الشيخ حيثُ 
اليزال أحفاد أولئك األرمن الذى احتموا 
بعشيرة عباسا الُكردية هناك يستذكرون 

.              فضلهم فى ذلك   
" وهو آغا ديركا چيايى مازى 4أما نجيم آغا "

ألرمن التابعة لماردين فقد قام بحماية ا
والسريان معاً, وباعتراف من السيد حنا قس 
آزخ الذى كان علی عالقة جيدة معه, وقد 

نجيم" أو "ُعرفت تلك العائالت بـ "مسيحية 
".                                             باسم "روتا  

يقول المؤرخ األرمنى الشاب بهجت أحمد 
س هوفانيسيان أنّ " جدى القس األرمنى موفسي

هوفانيسيان احتمی بعشيرة عباسا فى قرية تل 
زيارات عباسا وتزوج بأحد أقرباء رميالن آغا 
كبادرة حسن نية وشكر علی حمايتهم ورفضه 

."                                          تسليمهم لألتراك  

لألرمن بدافع  نّ أكثر ما يدلّ علی حماية الُكردإ
براهيم باشا المللى المحبة واإلخاء هو مساعدة ا

الوطنى الكوردى يرتأى االسراع فى انهاء 
تطبيق اتفاقية دهوك ببنودها الثالثة كى 
تكون كافة االجراءات والقرارات المتخذة 

  السياسية".تعبر عن الكل فى المرجعية 

وفى سؤال عن تأجيل اجتماعات المرجعية 
ل السياسية للبدء بتنفيذ بنود االتفاقية من قب

حركة المجتمع الديمقراطى من خالل االكثار 
فى تشكيل اللجان وابعاد مواعيدها، قال 
يوسف: "لجان اإلدارة والعقد االجتماعى، 
ولجنة الدفاع والحماية ستباشر عملها اعتبارا 

وفى حال عدم   االربعاء القادم".من يوم 
الغاء االنتخابات واالستمرار بتطبيق سياسة 
التجنيد االجبارى من قبل حزب االتحاد 
الديمقراطى، والخيارات المطروحة من قبل 
ممثلى المجلس الوطنى فى المرجعية، قال 
يوسف: بأن "المجلس الوطنى الكوردى 
سيتخذ قراره النهائى حول ذلك قريبا، وهو 

يص االن علی معالجة مختلف القضايا حر
  عبر المرجعية السياسية الكوردية".

هذا وكانت المفوضية العليا لالنتخابات 
المستقلة فى اإلدارة الذاتية فى مقاطعة 
الجزيرة التابع لحزب االتحاد الديمقراطى، 
قد أعلنت فى مؤتمر صحفى بمدينة عامودا 

اذار  13مطلع شهر شباط الجارى، يوم 
موعدا رسميا النتخاب البلديات فى 

  kdp.info  المقاطعة.
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مفكرى لبنان، وكان كبار ساسة و
له حضور سياسى فى سياسة لبنان 
فى فترة الستينيات والسبعينيات 
من القرن العشرين، ووضع الكثير 

، 1977من المؤلفات، اغتيل عام 
فخلفه فى زعامة الدروز ابنه 
األستاذ وليد جنبالط، الذى شغل 
عدة مناصب وزارية وبرلمانية، 
ويعد اليوم احد ابرز أقطاب 

    لبنان المعاصر. الساسة فى
وقد عرف عن آل جنبالط حسن 
السياسة، والكرم والجود، 
واالهتمام بالعمران، وكانوا عيون 
العدل والعلم واإلصالح، واحترام 
الطوائف األخري وخصوصا 
المسيحيين، إذ سمحوا لهم بإقامة 
الكنائس فى منطقتهم، وكلمة 
جانبالط أصلها من كلمة (جان 

وح نى ( الربوالرد) كردية التى تع
الفوالذية)، وقد لقبوا بها لشدة 
بأسهم، وفرط شجاعتهم، وحسن 
سياستهم، وقد حرفت مع 

 االستعمال إلی جنبالط/ ت.

ومصطفی باشا الميرانى ونجيم آغا العباسانى 
لهم وحمايتهم بدون أى انحياز سياسى 
للعثمانيين وخاصة أنّه كانت هناك عداوة بين 
كل من ابراهيم باشا ومصطفی باشا وبين ابراهيم 

                                             باشا ونجيم آغا.

:ألرقامادالالت     

1- Kurds, E.J. Brill's first encyclopaedia of 
Islam, 1913-1936 , p. 1133, By M. Th 
Houtsma Published by BRILL 

2-Ministère des affaires étrangères, op. cit., 
no. 212. M. P. Cambon, Ambassadeur de la 
Republique française à Constantinople, ŕ M. 
Hanotaux, Ministre des affaires étrangères, 
p. 239; et no. 215 p. 240. 

رميالن آغا وهو ابن دلى آغا بن دلى آغا بن چولو  - 3 
بگ ، و قبر رميالن آغا موجود حاليًا فى قرية علوانكا و 

.الصحفى الكُردى دارا شيخى أحد أحفاده وقد ُسميت   
مدينة الرميالن النفطية الواقعة فى غربى كُردستان 

                                   .)باسمه  (شمال شرق سوريا حالياً 

نجيم آغا وهو ابن أيو بن عڤدى بن مصطفی بن  - 4  
.محمد بن چولو بگ بن حسن  

ى دارا شيخى / صحفى كُرد  - 

   فى التاريخبهجت أحمد هوفانيسيان / ماجستير  -
جوان سعدون / باحث فى التاريخ الكُردى -  

أكتبوا لنا عن آرائكم في القضایا 
 الكوردیة

  الوهاب الطالبانىعبد 

 

الكورد الذين ال يمر يوم الی قوافل الشهداء 
مجموعة منهم تصعد اعواد المشانق التى اال و

" ايران تنصبها لهم جمهورية "اسالميى
الی شعبنا الكوردى الصامد الصابر  ...الهمج 

فى شرق كوردستان الذى يعانى من 
 ...االضطهاد القومى العنصرى االيرانى

قصيدة باللغة الكوردية من الشاعرة " كه 
ا سالكين طرقات السماء اليكم ي "زال ادمى

  يا البراعم التى تفتحت لتوها ...  احكى
  فى غابات بالدى المحروقة

لقد قتلوكم فى القري والمدن والصحاري 
وقتلونى فى غربتى وفى  والجبال والوهاد

  …. ىالبعاد عن ديار

Kurdistanicom1@gmail.com

http:/www.kurdnas.org 

https://www.facebook.com/Kurd

nas.Kurdistan.Syria 

https://www.youtube.com/watch?v=
EN262mo08V8 

 


