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   في بريطانيا الى اعضاء الجالية الكردية واصدقاءها

ري المضطهد في سوريا و االحتجاج ضد ندعوكم الى المساهمة معنا في تظاهرة ضد سياسات النظام العنص

 2004 آذار 12المجزرة البعثية بحق الشعب الكردي خالل االنتفاضة الكردية الكبرى التي حدثت في 

  .2005- 6- 1واختطاف الدكتور محمد معشوق الخزنوي من قبل النظام السوري وتعذيبه حتى الموت في 

 Belgrave Square 8امام السفارة السورية في لندن :  المكان
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  لجنة تنظيم المظاهرة

 
  التي ستكون شعار المرحلة المقبلة للحرآة الكردية في سورية الخزنويمن األقوال المأثورة للشيخ معشوق
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  2005-6-1 في معشوق الخزنويمحمد غتيال الدكتور الذكرى الخالدة ال

  



يخ الـشهيد فـي     بعد تنامي شعبية الشيخ الشهيد بين جميع األوساط الشعبية والمثقفة منها خصوصا نظرا لما كان يحملـه الـش                  

طروحاته من علم يشبع رغبات المجتمع و أعادته إلى اإلسالم الصافي النقي بعيدا عن تشويهات رجال الدين التقليدين الذي لـم                     

  .ر الشعوب لمصالحهم الشخصية تارة وتدجين المجتمعات لصالح الحكام المستبدين تارة أخرىييكن لهم دور إال تخد

شيخ معشوق تنقية الدين من كل ما علق به من ادران وبدع حاولت المشيخات التقليدية والـصوفية                 فعلى الصعيد الديني حاول ال    

  على بشر أمثالنـا    منها خصوصا إضفاءها على الدين اإلسالمي الحنيف حيث حارب الشيخ الشهيد تلك البدع من إضفاء القدسية               

 لتبريـر تـصرفات الحـاكم    ة الى رفضه إقحام اإلسالم بالسياسةإضاف. ا وان ليس هناك ناطقون باسم اهللاوالعبادة هللا وحده خالقن  

طالب الشيخ الشهيد بالحقوق المغتصبة للقوميات واعطاء الحرية للمجتمع واشراكهم وعلى الصعيد االجتماعي والوطني  .المستبد 

                      .تيادهاة على ارمنيفي العملية السياسية السلمية بعيدا عن القمع والظلم التي اعتادت الدولة بواسطة أجهزتها األ

في سـوريا بـضرورة      مآرب من يرى النظرة المخالفة آلراء الشيخ مع مأرب األجهزة القمعية             كل ذلك مع تفصيالتها، تالقت     

أن معشوق الخزنـوي أصـبح       ،في محافظة الحسكة  ، حيث جاء في تقرير أمني صادر عن االجتماع األمني           التخلص من الشيخ  

، حيث أوعزت األجهزة األمنية إلى أزالمها بمراقبـة الـشيخ           نها ولكن بعيدا عن محافظة الحسكة     ة مقلقة ويجب التخلص م    ظاهر

 حيث قامت مجموعـة  اتية بطريقة عصاب دمشق يوم االثنين ليلة الثالثاء في2005الشهيد الى أن تم اختطافه في العاشر من أيار         

اقتادوا الشيخ إلى    و ي بدمشق وأجبروه على الذهاب معهم     الشيخ العالمة معشوق الخزنو   من أزالم البعث بالسطو على مقر إقامة        

م أودع في سجن صيدنايا السياسي قرب دمشق على أثر ذلك خرجت الجماهير إلى الشارع في مظاهرات داخل                  مكان مجهول، ث  

نظمات حقوقية وأحزاب سياسية ودول هذا      سوريا وخارجها مطالبة السلطات السورية باإلفراج عن الشيخ الخزنوي كما أدانت م           

أصرت على احتجاز الـشيخ عنـدها       ن السلطات السورية لم تستجب لذلك، و      ، إال أ  سيس من قبل أجهزة األمن السورية     العمل الخ 

، بينما تحدثت أوساط سياسية سورية عن امتالكهـا وثـائق تثبـت             الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى    مستجوبة إياه مستخدمة    

  .سوري بشار األسد جلسات االستجواب الرئيس الحضور

ونظرا لعدم استسالم الشيخ معشوق لطلباتهم الدنئية تعرض للترهيب الشديد وأنواع شتى من التعذيب على إثرها أدخل إلى مشفى                   

ت التي قدر    كما صرح بذلك أحد األطباء الذين أشرفوا على إعطاء الشيخ اإلسعافا           28/5/2005تشرين العسكري بدمشق في يوم      

أكد مغادرة الشيخ المشفى بعد ساعات بمعية الفرقة األمنية التـي جـاء              عليها لمداواته وإنقاذ ما ألحق به من آذى إال أن الطبيب          

   .بصحبتها إال أنه غادر وهو على قيد الحياة رغم الحالة السيئة التي كان عليها

بإيعاز من القصر الجمهوري باصطحاب نجلي الشيخ الشهيد الشيخ          قامت اإلدارة العامة     1/6/2005 ليلة   31/5/2005وفي يوم   

 دمشق الى مدينة دير الزور حيث سلمت لهما جثمان الـشيخ بعـد أن             من مراد والشيخ مرشد بطريقة أمنية بحتة والمغادرة بهما       

 الشيخ منها   ا مفتوحا أخرجت جثة   هما شاهدوا قبر   بينما أكد نجلي الشهيد ان      في دير الزور،   مارسوا تمثيلية على أنها كانت مدفونة     

ويه ، وأكد نجلي الشيخ الشهيد وجود عالمـات التعـذيب والتـش           وانهما لم يشاهدا القبر وهو يفتح     وهي بحالة جيدة وغير متسخة      

، وعندها قامت أجهزة األمن أيضا بممارسة قمعية مع أنجال الشيخ حيث أن المشهد انتهى عنـد    الواضحة على جثة شيخ الشهداء    

   . بينما لم يسمح لهما باإلعالن عن مصير الشيخ إال عند الساعة الثانية عشر ظهرا1/6/2005عة السابعة صباحا من يوم السا

 التي لوه من أسى وحزن بصحبة جثمان شيخ الشهداء الطاهر قافلين الى مدينة قامشنبعدها توجه نجلي الشيخ بكل ما يحمال

 انتشر انتشار إثر وصول الخبر إلى مدينة قامشلو .داء بقدور بك بصحبة فرقة أمنيةهعشقها الشيخ الشهيد ليدفن في مقبرة الش

 منتظرة جثمان قرى وخرجت إلى مدخل مدينة قامشلو الجماهير من المدن والشيم وسرعان ما توافدت على قامشلوالنار في اله

 شيخهم ليودعوه  انسانبعة عصرا واستقبل المليون، وصل جثمان الشيخ إلى مدخل المدينة الساعة الرامليونيةالشهيد في مظاهرة 



 تأخر وصول الجثمان ،وهم بهتفون بحياته وحياة أبنائه ومشوا سيرا على إقدامهم حيث جامع الشيخ في حي حلكو للصالة عليه

  األكتاف،العلم الكردي محموال على، حيث كان الجثمان الملفوف بتجاوزت المليون التي خرجت لوداع الشيخبسبب الجماهير 

 صلي على الشيخ في جامعه ،صلي على الشيخ الشهيد في جامعه الذي بناء ومنبره الذي كان يصدع من فوقه بكلمة الحق

 الذي غرق هيد وصوال إلى منزل الشيخ الشبجثمان شيخ الشهداء شوارع قامشلووالمنبر والمحراب تبكيه ، ثم طاف المليون 

، وبحنكة من نجل الشهيد الشيخ مرشد حاول إقناع العائلة بعدم دخول الجثمان إلى  البطلوالعويل حزنا على فراق هذابالبكاء 

المنزل نظرا لتأخر الوقت وتعب الناس حيث الوقت الساعة الحادية عشر ليال توجه المشيعون بشيخهم إلى مقبرة الشهداء بقدور 

    .)قامشلوا فارغة وشيخ معشوق غير موجود(ثرى في مشهد مهيب وقامشلو تبكي والمشيعون يرددون بك حيث وري ال

، فأثناء مواراة الشيخ الشهيد في مرقده عال صراخ طفل في التاسعة من  فتيل الغضب والغيظ لدى الجماهيرومنظر أخر أشعل 

كم اهللا يا ، للشهيد صغير الشيخ ايقول له كفى يا قتيبة، إنه قتيبةعمره وهو يبكي فوجئ الناس بالشيخ مرشد وهو يهدئ الطفل و

واختتم تشيع الشيخ الشهيد بكلمة نجله الشيخ مرشد بعد إلقاء كلمات التأبين من قبل بعض األحزاب والمنظمات  .أبناء الشيخ

              . على طريقه يكملوا المشواروالكتاب شكر الشيخ مرشد الناس على ما بذلوه معاهدا أباه الشيخ الشهيد أن يكونوا

 مستقبلة وفود المعزين برحيل شيخ الشهداء خ الشهيد شاركت فيه مدينة قامشلوأيام أقيم عزاء أمام منزل الشيوعلى مدى ثالثة  

 ولن تنسى شيخنا ضحى مشهد مهيب ستبقى في ذاكرة قامشلومن المدن والقرى والمحافظات السورية ودولتي تركيا والعراق 

 . شهيد المنبر والمحرابشيخ قول الحق ، ،رحمك اهللا يا شيخنا .ه من أجلهابدم
=======================================================================  

  هل هي سلطة أم مسؤولية؟.. القيادة

  بير رستم

ـ               نحن واآلخرون بين ثقافـة األنـا   "يمكن اعتبار مقالنا هذا تأكيداً على ما طرحناه في المقال السابق لنا والذي عنوناه ب

حيث أكدنا في المقال المذكور؛ على أن الخالفات الحزبية ضمن صفوف الحركة الوطنيـة الكورديـة فـي سـوريا               " والمؤسسة

 والتي ما زالت مستمرة إلى هذه الساعة؛ حيث البالغات والبيانات التي تنشر في هذه األيـام                 –وبالتالي االنشقاقات التي حصلت     

 قيادية وليست هـي خالفـات       – مردها وأسبابها هي مسائل وقضايا تنظيمية        –وعلى صفحات المواقع الكوردية تؤكد ما ندعيه        

 أيديولوجية حول برامج وأجندة سياسية لقوى وكتل تتصارع وتتعارك ضمن هذا المشهد والحراك السياسي الكوردي في                 –فكرية  

 –اء بأننا ما زلنا في عصر الفكر القبلي         وهكذا يمكن القول واالدع   . هذه الجغرافية أو تلك من الجغرافية الكوردية في هذه الساحة         

" رعاعـه "المطلق علـى قبيلتـه و     " الزعيم"العائلي ومن هو الشخص الذي يملك من القوى واإلمكانيات التي ترشحه ألن يكون              

 يكون أضعف الموجـودين فـي   – وفي أكثر األحيان –ولكن ولألمانة نقول بأن المرشح ذاك . ليقودهم إلى بر األمان والخالص   

حلقة المنافسة والمبارزة؛ حيث يتم التوافق عليه بين مجموعة الرجال األشداء في القبيلة أو ما يمكن تسميتهم فـي أيامنـا هـذه                       

  .السياسي والحزبي أو األمني المخابراتي" مراكز القرار"بـ

 يمكن العودة إلى تـاريخ      بل. ولتأكيد هذه القضية؛ يمكن العودة إلى ملفات وتاريخ الحركة الوطنية الكوردية في سوريا            

الصراعات والخالفات بين الملوك والزعامات، التي برزت ونافست وما زالت، لالستيالء على قيادات بلدان الـشرق األوسـط                  

 يؤكد على هذه المسألة وبأن األخ استولى على عرش أخيه وأطاح به، بل وسـمل               – الغابر والحديث    –عموماً؛ حيث أن التاريخ     

كما دونتها كتب التاريخ العباسي الصفراء، أو كما استولى االبن على عرش أبيه ومنعه مـن                " الحديد المحمى "بـعينيه وكحلهما   

وبالتـالي  . العودة إلى الديار والعيال وذلك في العصر الحديث كما دونته تاريخ الدولة واإلمارات في بعض بلدان الخليج العربي                 

بأفكار ) أي العقل الشرقي اإلقصائي االستبدادي    (؛  )من الحصن (ذلك بعد أن حصناها     فإن ثقافة اإلقصاء هي متجذرة في عقولنا و       



ومفاهيم الحق والحقيقة المطلقة وامتالكها من قبل طائفة وحزب وفئة بحد ذاته وما الفئة والحزب والطائفة األخـرى إلـى أنهـا         

وهكذا وضمن هذه اآللية والميكانيزمية الستاتيكية      . حيموالج" وادي هنوم "ومصيرها الويل واللعن والطرد إلى      " الباغية"الخارجة و 

) الزعيم والقائـد (للعقل االستبدادي اإلقصائي في الشرق، ال يمكن التأسيس للحالة المؤسساتية البعيدة عن مفهوم الفردانية وهيمنة    

  .أو األيديولوجي الحزبي األمنياألوحد الذي ال يأتيه الموت وال النوم دون الخطأ والباطل والذي يحكم باسم الحق اإللهي 

 أال يحق لنا ولو مـن       – حسب المفهوم العصري للرعية      –أو الشعوب   " الرعاع"ولكن ونحن العباد والمحسوبين ضمن      

وكيف ينظرون إليها   " القيادة"؛ ما هو مفهومهم لمسألة      "السادة والزعماء "باب الفضول واالستفسار أن نتساءل ونستفسر من هؤالء         

على الفعل والحركة من خالل ذاك الموقع وتفعيله في اآلن ذاته، بل كيف سوف يعملون على التأكيد بأنهم                  " قادرون"ـوكيف هم ب  

بالفعل رجاالت المرحلة وبأن لهم القدرة واإلمكانية لتحمل كافة األعباء والمستحقات التي تفرض عليهم هكذا موقع قيادي،                 ) هم(

 التي تتطلبها مرحلة ما وضمن ميثاق وبرنامج عمل سياسي يلبي حاجة وطموحات الجماهير              وبالتالي القيام بالواجبات والمهمات   

حينما تكون  " القيادات التاريخية "، وهكذا يحق لنا أن نحاسب هذه        "القيادة الملهمة والتاريخية  "الشعبية التي تسير خلف هذه أو تلك        

إن كانت هناك مهمات وبرامج سياسية حقيقية تمتلكها هـذه الكتـل    –مقصرة في أدائها للواجبات والمهمات الملقات على عاتقها       

ـ    –) هو(باتجاه القيادة وأن يكون     " السعار" ولكن ومن خالل هذا الركض و      –الحزبية القبلية     الرجـل   –) هـو ( مهما كان هذا ال

ج وأيضاً وضمن السياق المعرفـي      األوحد والقائد الملهم والزعيم المطلق وفي مناخ سياسي عام موبوء بالعنف واالستبداد الممنه            

تمثل اآلخر والذي   ) أي الحركة الوطنية الكوردية بمجمل أحزابها وكتلها السياسية       (السابق والمبنى على االستبداد واإلقصاء وأنت       

ـ  ـ   " اقتطاع جزء من الوطن وإلحاقه بدولة أجنبية      "يهدد ب اسه حكماً  على أس ) يستحق(والذي  " الخيانة العظمى "وبالتالي فأنت متهم ب

  .قضائياً باإلعدام وليس النفي أو االعتقال لشهرين أو سنتين أو سنين ومن ثم العفو واإلفراج عنه

: يركض باتجاه القيادة والزعامة، أفال يحق لنا أن نتساءل        ) الكل(عندما نرى وضمن هذه األجواء والمناخات بأن        .. نعم

منهم سوف يضحي بالغالي والنفيس من أجل المبادئ والقضايا التي يؤمن بها      هل هؤالء يملكون من الشجاعة واإلقدام بأن الواحد         

ويعمل على تحقيقها وبالتالي فهو ال يبالي بأي عقوبة ومصير سوف ينزل به، بل إنه ال يفكر بحياته ذاتـه وهـو مـستعد ألن                         

" الرعـاع "للمرحلة التاريخية وعلى هؤالء     يضحي بها في سبيل تحقيق أماني شعبه وبني جلدته وبالتالي فهو رمز القائد الحقيقي               

؛ برنامجه السياسي المطروح بقوة وشفافية في الشارع السياسي الكوردي وهكذا أن يعملوا تحـت               "آياته"أن يتقبلوه ويعملوا وفق     

ذه األحزاب  أم إن العكس هو الصحيح واألدق؛ بحيث يمكن القول واالدعاء بأن ه           . رايته ومن دون منافسة على الزعامة والقيادة      

والكتل السياسية في الحركة الوطنية الكوردية ال تملك من البرامج السياسية الحقيقية والتي تنسجم مع واقع الشعب الكوردي فـي                    

 –) أي قيادات تلك األحـزاب    (هذا اإلقليم الكوردستاني من الجغرافية الكوردية، بحيث تدفع السلطات إلى الضغط على القيادات              

 وبالتالي تكون أمام    –" تحرير وتوحيد كوردستان  "يام البرنامج السياسي للبارتي الكردستاني والذي كان يدعو إلى          كما قامت بها أ   

 أو الصمود على الموقف وليكن ما يكون؛ االعتقال         – وما فعلته وتفعله الحقاً      –قيادات هذه األحزاب إما التراجع كما فعلت سابقاً         

  .والمصير، بل حتى اإلعدام والموت

أم إن هذه األحزاب وقياداتها لربما هي متفقة مع السلطات األمنية والسياسية في البلـد؛ علـى إن طرحهـا النظـري                      

شيء والعمل الحقيقي والفاعل شيء آخـر؛       " برامجها ومناهجها السياسية  "السياسي حول القضية الكوردية في سوريا ومن خالل         

من برامج ومناهج سياسية    ) أي طرح أحزاب الحركة الوطنية الكوردية إجماالً      (نا  وما طرح " ال تصدقوا كل ما يقال    "أي بما معناه    

والتي تطالب من خالله تحقيق الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي ما هي إال للتسويق الجماهيري الشعبي ولزيادة عـدد                   

علـى  " تـصارع "سها، بل تصارعها أكثر ممـا        الحزب على حساب مريدي القبائل واألحزاب األخرى والتي تناف         –أفراد القبيلة   

وهكذا يمكن القول أن كل الفعل السياسي الكوردي في سوريا يندرج           .. الجبهة األخرى؛ أي جبهة السلطة واألحزاب التي تواليها       

ت التي يمكن   هذه هي السياقا  . ، نقول ربما وال نؤكد على هذه المسائل بكل حيثياتها         "البعث"تحت يافطة العبث وال نريد أن نقول        

لنا أن نفهم من خاللها ركض هؤالء باتجاه مسألة القيادة ومن دون أن يكون لديهم أي تخوف أو نوع من القلق والتـردد حيـال                         



عضو اللجنة المركزية أو المكتـب الـسياسي        "تقلدهم لهذه المناصب الحزبية؛ بحيث أن أحدهم سوف يحمل رتبة الجنرال، عفواً             

من أعبـاء ومهمـات كبيـرة وبالتـالي         " المنصب القيادي "وهو غير عابئ مما قد يجلب له هذه         "  العام وحتى السكرتير واألمين  

  . مسؤوليات جمة وخطيرة تجاه قضية شعب يناضل ويكافح في سبيل تحقيق هويته القومية ونيل حقوقه المشروعة

 وتحليلية؛ فإننا سوف نجـد بـأن أكثـر    ولكن وإن عدنا إلى الواقع وحللنا األمور بدراية أكثر وبنظرة أكثر موضوعية      

نوع من االمتياز والسلطة وإرضاء األنـا المتـضخمة         " المناصب الحزبية "القياديين في الحركة الوطنية الكوردية يرون في هذه         

حـديث  أكثر مما هي مسؤوليات وواجبات تجاه قضية شعبهم وأمتهم، وبالتالي فإننا نستطيع القول بأن كل مما ذكرناه في سياق ال                   

بين مسألتي السلطة والمسؤولية يمكن اعتباره حقيقة وواقعاً ملموساً وبالتالي ال يمكن أن نجعـل مـن هـذه                   " القيادة"عن مفهوم   

أحـزاب الحركـة الوطنيـة    (منابر عمل نضالية حقيقية إال من خالل طرحنا؛ أي تلك األحـزاب          " المناصب والمراتب الحزبية  "

اهج سياسية فاعلة ومنسجمة مع واقع وطموح الشعب الكوردي من جهة ومن الجهة األخرى أن               لبرامج ومن ) الكوردية في سوريا  

تتالءم والمرحلة التاريخية للعصر الحديث وقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومسألة الفكر المؤسساتي وبالتالي امتالك نظـام                

هـو األكثـر   " الرفيـق أو األخ القيـادي  "؛ بحيث يكون داخلي وأسلوب وسلوك حزبي نضالي منسجم مع تلك المفاهيم والمسائل         

من الظهور واالستظهار ومن الظهر؛ أي الركوب على ظهـور الرفـاق            (مسؤوليةً وليس األكثر وجاهةً وحباً للظهور بمعنييها        

نـوع مـن    ) الواحد(وهكذا نقطع الطريق لكل من يسول له نفسه أن يجعل من أعضاء ورفاق الحزب والنهج السياسي                 ) واألخوة

  .سياسياً جديداً) زعيماً(يقودهم أينما ومتى يشاء وبالتالي يجعل من نفسه " القطيع السياسي"

   2007 –  غرب كردستانجندريسه

  
 صراع األجنحة بين العصا والجزرة: أحكام السجن في سورية

  هشام شيشكلي

سان بربيع دمشق في مطلع العهد الجديد، أحكام السجن المنهمرة مؤخراً على اصحاب الرأي ونشطاء حقوق اإلنمن يربط 

يتوصل الى تحليل يتجاوز سياسة الردع األمني وعصا السلطة المشّرعة في الوجوه، وتتوضح رؤية لخريطة مراكز القوى في 

.  الحي، وهو نوع من الجزرة الثقافية التي يقتات بها الضمير)النسبي(السلطة، التي يدعم بعضها نشطاء ُأطلق لهم عنان التعبير 

  .ويشهر البعض اآلخر من األجهزة العصا الغليظة بغير رحمة أو تحسب واستقراء للمستقبل والنتائج

في غمرة ذلك يبدو أن من يفترض امتالكه سلطة القرار والحسم في حالة عجز، ومتأرجح بين الطرفين في صراع األجنحة 

الحيتها المتسللة الى مفاصل الدولة والمجتمع، متخذة من الكتاب األمنية التي تقاوم بضراوة أي محاولة لتوحيد أو تقليص ص

والمثقفين والناشطين أكباش فداء لردع الشارع عن التجاوب مع الذبن يرفعون راية التغيير السلمي والتحّول الديمقراطي، من 

 األرض وتلك حالة تجعل من دون أن يدركوا انهم اذ يقاومون الخيار السلمي العلني، يجبرون المعارضة على النزول تحت

فهل تفطن الرؤوس المعتدلة في السلطة الى افخاخ األجنحة . انفجار األوضاع في لحظة غير محسوبة وعصية على التوقّع ممكناً

  .المتطرفة التي ربما كانت ذات مصلحة في انفجار األوضاع

في االستفتاء" نعمال " األحزاب الكردية تدلي بصوت واحد   

في المناطق الكردية% 93كة فاقت نسبة المشار  
بعد جولة واسعة على مراكز االستفتاء لوالية ثانية للرئيس بشار األسد في مدينة القامشلي، تبين انه : برقية من داخل الوطن

وحتى الساعة العاشرة صباحاً لم يدخل سوى ثالث أو أربع أشخاص في كل مركز ، أما بعد العاشرة، شهدت جموعاً غفيرة من 



فسجلت أعلى ) كرد، عرب، مسيحيين، رجال، نساء، أطفال، وحتى األجانب الذين جردت منهم جنسيتهم السورية( لسوريين ا

.نسبة إقبال في تاريخ سوريا  

في إعالن دمشق ، التجمع الوطني، جبهة الخالص، األحزاب : والممثلة " المعارضة"من جانب آخر قاطعت ما تسمى بـ 

 قادة هذه المعارضة لم يلتزموا بقراراتهم، ففي إحدى مراكز االستفتاء في وسط مدينة القامشلي تواجد قادة ولكن يبدو أن. الكردية

ـ " نعم" حزب كردي من التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا لإلدالء بأصواتهم، طبعاً ال عالقة لنا إذا كانوا قد أدلو بـ  أم ب

 المهم هنا ان الحزب المذكور وغيره من األحزاب كانت قد أصدرت بيان مع إعالن % .100" نعم"رغم انه من المؤكد كان " ال"

دمشق ومجموع األحزاب الكردية، تدعوا فيها إلى مقاطعة االستفتاء ، بينما نشاهد قادة هذا الحزب وذاك يدلون بأصواتهم قبل 

.ن ينقصهم سوى الدبكة العربيةكل الناس، ولم يكتفوا بذلك بل كانوا يصفقون ويهرجون أمام المراكز ولم يك  

حيث كان صوتهم في . إن هذه االزدواجية لدى األحزاب الكردية قد كشفت الستار عن حقيقتها وعدم إخالصها لقضيتها

.لتبقى هذه الكلمة وصمة عار على جبين قادة هذه األحزاب" نعمال"فخلقت كلمة جديدة " نعم"وفي الصناديق " ال"البيانات  

 "..جمهورية النفاق"في بعد اإلستفتاء 
  هشام شيشكلي

على ماذا يراهن المتفائلون والمتشائمون في مرحلة مابعد اإلستفتاء الرئاسي الثاني في سورية؟ على انفراج هشّ ومصطنع 

 ومرحلي كما في المرحلة األولى؟ أم على استمرار العطالة السياسية التي عطبت اإلقتصاد والنسيج االجتماعي واألخالق؟ وقد

يكون األخير هو األهم استناداً الى موجة النفاق العام المستمرة الى ما بعد اإلستفتاء بعناد يؤشّر الى عزم على جعل الدولة 

 تستند الى برنامج يرافق عادة أي -  طوعاً أم كرهاً -فمنذ البداية لم تكن اإلندفاعة الغوغائية . األولى في العالم" جمهورية النفاق"

يتبعه تغّير في طواقم الحكم، خصوصاً بعد سنوات سبع عجاف، أصيبت . في الحياة السياسية السليمة في أي دولةمرحلة مفصلية 

لمعطيات علم النفس، " جنون العظَمة"فيها وعود اإلصالح الخلّبية بنكسة، فنوبة مرض سريري مستفّحل، تقتضي ترك مرض 

 على اآللية السياسية التي تتمكن من اعادة الحياة الطبيعية الى المجتمع، والتركيز هنا ينصّب. وتلك مادة دسمة لزاوية مستقلة

وأولها تبديد أوهام صانعي القرار بامكانية . والرشد الى السلطة التي تواجه استحقاقات ليس الداخلي فيها اقل خطراً من الخارجي

  .استمرار التحصّن وراء مستحاثات الماضي المتكلسة والربوض على صدر الشعب

ما بعد اإلستفتاء امتداد اخطبوطي لما قبله، زاد فيه عدد الذين يساقون من كبار الموظفين وصغارهم للمشاركة في معزوفة نفاقية 

تقلب الحقائق رأساً على عقب، وتزور الفشل في شتى الميادين واإلدعاء بأنه نجاح، يعّريه خوف . ال تليق حتى برياض األطفال

فهل تظن . صارت مملكة بالوراثة" جمهورية النفاق"ضحه ارتجاف في األصوات، بعد ان توضح ان باد في الوجوه، ورعب يف

مافيا الحكم انها قادرة على المضي في مغامراتها استناداً الى وعود خفية بالبقاء، ودعم موهوم حين تنقلب المائدة على الالعبين 

  .والمشجعين على حد سواء

  د حميد درويش تصريحات السيحولبعض المقاالت 
 أيار كذب 15مع الخزنوي قبيل اختطافه ففي  لقد تفاقم النقاش حول مسألة إدعاء حميد خالل ندوته األخيرة في دمشق بشأن لقائه

 كسكسور الخبر الذي نشرته مؤكدا ضرورة التأكد من هكذا أخبارقبل تصديقها و موقع حميد درويش في اتصال هاتفي مع

 كل أبناء الشعب نني أؤيد حميد في ذلك و أدعوإ نعم... )إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( اآلية الكريمة التعقيب عليها مستشهدا ب

  .يي ومن هو المنافق والفاسق الحقيقهو الكاذب الحقيق الكوردي في سوريا للحكم على من

 : التي أقامها حميدالندوة  في حول ما جرى) مقاالتهم (لقد نشر ثالثة من الحاضرين في الندوة شهاداتهم 

ينتقد مصطلح كوردستان سوريا و يوضح  حميد درويش(  أيار تحت عنوان10في ) دلشاد مراد (نشر من قبلي: المقالة األولى 



معشوق الخزنوي فبيل اختطافه بيومين قام بزيارته وانه جرى نقاش بينهما  ذكرت فيها إن حميد كشف ان الشيخ) قضايا أخرى

الكف عن التدخل في أمور السياسة  الخزنوي لكونه متسرع ولكونه يطرح آراء وأفكار غير واقعية طالبا منهانه الم  وقال حميد

بانه لن يتدخل في امور السياسةواضاف حميد انه بعد زيارته ذهب الخزنوي الى  وهنا قام الشيخ الخزنوي باالعتذار منه ووعده

لقاء حميد لكن الشيخ الخزنوي لم  د اتفق االثنان علىقيد يحقد عليه وحميد يكرهه وان حموالتقى صديق له واخبره ان  حلب

  .لقاء به ثانيةاليستطع العودة و

اسمي : ونسبه الحقيقين وهذا ماسأفعله اآلن  من المعروف قانونيا ان الشاهد عندما يشهد بأقواله يذكر اسمه الحقيقي واسم والده

 1984-5-25( حسب بطاقتي الشخصية - محل وتاريخ الوالدة) مراد (النسبة - ( صالح الدين(اسم األب -) دلشاد (

  التابعة لمنطقة ديريك ( اسمها الكوردي القديم كرى جيتك(انا ابن قرية تل خنزير فوقاني : وللتوضيح أكثر (

ية فايز منصور ثانو(والثانوية في دمشق )  قلديمان(النجف -درست االبتدائية في قريتي واالعدادية في القرية المجاورة 

  .اختصاص محاسبة-السنة الثانية -التجاري بدمشق  في المعهد واآلن أدرس) بالحلبوني 

قدمت استقالتي من الحزب  2007-4-15 وفي زادي الكوردي بعيد شهر من تأسيسه انتسبت الى حزب آ2005في حزيران 

تم نشرها في (ملف المعتقلون األكراد في سوريا ن بينهاالمقاالت باسم آفشين مراد وم وخالل هذه الفترة قمت بنشر العديد من

تم (مبدأ حق تقرير المصير والحركة السياسية الكوردية   ،2005تشرين االول - ايلول  جريدة آزادي في العدد الصادر في

فة الكوردية جمعية طالبية باسم جمعية روجدا للثقا  اسست2007اذار -10في  اضافة لمقاالت اخرى (نشرها في موقع كسكسور

إقامة دورة لتعليم اللغة الكوردية لمجموعة من الطلبة الكورد  الجمعية في فترة قياسية من تحقيق بعض االنجازات منها ونجحت

قيام الجمعية بحملة إعالمية الدخال ،  لحنة تعليم اللغة الكوردية التي يرأسها األستاذ القدير درويش غالب وذلك بالتعاون مع

منشور  ) 300( في معظم المواقع الكوردية كما وزعت الجمعية اكثر من  ى مصطلح الكرد وقد نشر الحملةحرف الواو عل

 . على الطلبة الكورد في جامعة دمشق خاص بالحملة

بل وانني لم أذكر ما قاله حميد من كلمات  اذا أؤكد مرة أخرى ان كل ما جاء في مقالتي هو ما ورد على لسان حميد خالل ندوته

 السيد مشعل التمو-السيد عزيز داوود سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي - يئة الى كل من حزب آزادي الكورديمس

 . الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي

كر فيه يذ) ا نشره دلشاد مراد مردا على )  أيار بعنوان15نشر باسم طالب كردي مستقل لم يكشف عن اسمه في : المقالة الثانية 

 سفره الى دمشق بيومين وقال لي سمعت يا أخ حميد انك آخذ على خاطرك مني وانك أتاني الشيخ معشوق قبل: قال حميد (

بان خطواتك التي تخطوها سريعة نوعا ما  بالنسبة لي األخ األكبر فقلت له نعم وبما انك اعتبرتني أخاك الكبير فسوف انصحك

 حميد ذكر اسم شخصين كانا موجودين أثناء لقاءه معالكما ذكر ان السكرتير عبد ( خطواتوانصحك بالروية عند سلكك لهذ ال

 ةعتبر شهادته باطلت وبما ان صاحب هذه المقالة لم يذكر اسمه الحقيقي وتفاصيل عن حياته فإنه قانونيا،  الشيخ معشوق

 من هو وعلى كل حال لو لم يكن هذا مجهول ال نعرف  لفقدان المصداقية هنا فكيف نصدق خبرا ينشره شخصةومرفوض

المقالة إنه  نشر مقالته بدون اسمه الحقيقي وأؤكد هنا انني املك ادلة على من هو صاحب هذه الشخص يعرف انه غير صادق لما

والذي التقاني في الساعة الخامسة  -منطقة ديريك -  مسؤول طلبة الحزب الذي يتزعمه حميد وهو من قرية المرجة)زاهد(

اآلن ه لحتى نإ حيث طلبا مني الكف عن الكتابة ضد زعيمهم حميد وهددني زاهد قائال وصديقه حجي ايار هو-15يبا في يوم تقر

 . ولى الى غير رجعة فالخو  يبدوا ان صديقي زاهد نسي ان زمن؟!نعامل خصومنا بالمرونة 

  ندوة حميد حاج درويش عام حولتوضيح للرأي ال( أيار بعنوان 16 كمال شيخو في انشره:المقالة الثالثة 

  يعرفنا عليه خالل الندوة في سوريا مع ان حميد لم من المعروف ان كمال شيخو يعتبر من الناشطين الحقوقين

إجتماع معه قبلها بثالثة أيام وتنافشوا على  بل إغتيال الشيخ معشوق كان فيقوضح حميد انه و( شيخو في مقالته يذكر كمال 

األستاذ  د الشيخ معشوق انه سيتابع اللقاءات معوععب الكردي والمجتمع السوري ككل والش لتي تخدم مصالحمجمل المواضيع ا



الخبر الذي قمت بنشره وفي نفس  على مصداقية وهنا بيت القصيد لقد قدم السيد كمال شيخو الدليل) حميد بناء على رغبته 

وإغتيال  اتهام رسمي إلى حميد درويش بالمشاركة في عملية إختطاف لتقديم جعله مرتكزا دليال مهما يمكن الوقت قدم كمال

 2005-  ايار-10فمن المعروف للجميع ان شيخ الشهداء معشوق الخزنوي قد اختطف في يوم ،  الشيخ معشوق الخزنوي

 اجتمع كمال شيخو فإن حميد قال انه  وحسب الشاهد2005- حزيران - 1  السلطات السورية عن اغتياله في يومتواعلن

الشيخ  وكل المعنيين بقضية أدعوا المنظمات الحقوقية الكوردية وهنا. أيار  28 يوم أي في بالخزنوي قبل إغتياله بثالثة أيام

 أيار 28في  حميد مع الشهيد الخزنوي قد جرى فعال إجتماع اذا كان إلنه ذلك الشهيد معشوق الخزنوي إلى فتح تحقيق حول

 في عملية ان يكون حميد مشاركا خالل فترة اختطافه وال يستبعد هنا يعرف أين كان الخزنوي انإن حميد ك  فهذا يعني2007

والغريب انه تم نشر مقال  قد جرى في معتقالت السلطة فانه بالتأكيد واذا كان قد جرى أي لقاء بين حميد والخزنوي اختطافه

لشهادته حول  على تبني حميد وهو ما يؤكد )الديمقراطي موقع (  للحزب الذي يتزعمه حميد كمال شيخو في الموقع الرسمي

 ويقول لنا قد يكون حميد التقى بالخزنوي قبيل اغتياله بثالثة ايام فراح يكذب في ندوته،  الندوة وبالتالي يؤكد التهمة الموجهة اليه

 حميد وصديقه كمال لذا يجب فتح تحقيق الكاملة موجودة عند الحقيقة هنا انه التقاه قبيل اختطافه ويخترع لنا رواية من خياله

 . حول ذلك

يقول .  وهما نجلييه مراد ومرشد الخزنوي واآلن اقدم لكم شهادة أقرب المقربين الى الشيخ معشوق حول إدعاء حميد بلقاءه مع

معه  ر ألنني كنتالشيخ الشهيد فذلك كذب وزو اما في مايدعيه حميد انه التقى(ايار  14 المنشور في الشيخ مراد في تصريحه

ان الوالد كان في (  أيار 15 مقالته المنشورة في أما الشيخ مرشد فيقول في) كان يذهب إليه حتى ودعته آخر وداع في كل مكان

ونهار السبت  االختطاف في دمشق طيلة االسبوع وعاد الى قامشلو إللقاء خطبة الجمعة وبقي نهارها االسبوع الذي قبل اسبوع

 ،ومين وشهادة من رافقوهفي ذلك الي الى برنامج شيخ الشهداء جدا بالرجوع ات ذلك سهلبواث يلتقي خاللها بحميدفي قامشلو لم 

وهنا اعود للمقالة  ) حميد إثبات ذلك بحضور آخرين هل يستطيع بل دائما لم يجتمع به على انفراد حميد ان الشيخ يوما ويعلم

اثناء لقائه مع الشيخ  ث اشار الى ان حميد ذكر اسم شخصين كانا موجودينحي  اسم طالب كردي مستقلت حملتيال الثانية

لم يذكر اسم اي شخص شاركه  هنا ان حميد  اسم الشخصين واؤكداقالة رجال وليعلن اسمه وليكشف لنفليكن صاحب الم معشوق

 . مع الخزنوي كما يدعي حميد في لقائه

في الخبر  بيان متعلق بتكذيب كل ما جاء سكسور بإنه سوف يتم الحقا نشرلنعد لحميد درويش الذي قال في اتصاله مع موقع ك

  ذكرنسىيوال ان يوضح متى كان اجتماعه مع الخزنوي ارجوه من السيد حميد بك ولكن كل ما الذي نشرته جملة وتفصيال

حسب (يل اختطافه الخزنوي قببالشهيد  فهل ياحميد كان لقائك الحاضرين في ذلك االجتماع كما تدعي المقالة الثانية اسماء

ولنعرف حينئذ ياحميد حاج درويش من هو ، كما يقول صديقك كمال شيخو )ام خالل فترة االختطاف) ك نمانشرته على لسا

 والمنافق والفاسق الحقيقي؟ الكاذب

  دلشاد مراد

  2007 أيار 19 دمشق
 

=============================================================================  

  حميد درويش األخيرة   ندوة توضيح من طالب مستقل حول
 حول ماجرى في الندوة التي اقامها حميد درويش وبعد ردود على مقالته من جانب حميد بعد نشر مقالة للزميل دلشاد مراد

ا دلشاد مراد هو ما ورد بالفعل على نشره وطالب حزبه اؤكد بدوري كاحد الحاضرين في هذه الندوة بان ماورد في المقالة التي

يكذب عندما قال في مقالة له بانه شارك في الندوة وانه شارك في الكالم خالل  بل واوضح بان السيد كمال شيخو. لسان حميد

كما أؤكد بان هذا  يته بنفسي فان حميد كان معه شخص ولكن حميد لم يعرف الطالب من هو هذا الشخصأر وحسب ما الندوة



 لم يشارك في مناقشات الندوة اطالقا / والذي يبدو انه المرافق الشخصي لحميد او سائقه الشخصي/ ص الشخ
حزب آزادي الكردي وعزيز داوود سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي   منكما اوضح بان حميد قد ذكر كالم مسيء الى كل

الكردي فقد رد عليه  بالنسبة للكالم المسيء لحزب آزادي، ديالتمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكر الكردي والسيد مشعل

وأتحدى هنا حميد و جماعته ان استطاعوا ، الطالبية لحزب آزادي الطالب في كلية التربية مجيد وهو احد القياديين في المنظمة

ازادي هو  وكيف ان حزببرد كاف وواف حول ماذكر من كالم مسيء لحزبه وحول المرجعية الكردية  تكذيبي حول قيام مجيد

 2005إليها حزب آزادي اواخر اول من طرح المرجعية وكيف ان حميد رفض المشاركة في االجتماع الذي دعا
 هنا حميد ،احد الطالب حميد سؤاال موضحا انه من الحزب المنشق عنكم لأأما بالنسبة للكالم المسيء للسيد عزيز داوود فقد س

. وانشقوا عن الحزب  هاجم السيد عزيز قائال انه لو لم يكن جماعة عزيز على خطأ لما خرجواوبدال من ذلك لم يجب عن سؤاله

واجتمعت معه مرارا وهنا ال اعرف ان كان ذلك الطالب  وأضاف حميد ومع ان عزيز هو من انشق عن الحزب اال أنني تنازلت

من قبل حميد  اما بالنسبة للكالم المسيء الموجه، ماعتهالسيد عزيز ام انها تمثيلية من حميد وج فعال من حزب التقدمي برئاسة

حميد ان مشعل كان يتجول في القرى ويقول للناس ان  الى السيد مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي فقد قال

 أتباعه منمقاطعة االنتخابات وهنا ضحك حميد ساخرا من السيد مشعل وضحك معه كل  ر قراراحميد هو السبب في اصد
 من يوقف حميد ويضعه عند حده؟وهنا أسال اال يوجد ، الحاضرين

 طالب كردي مستقل-جان  سابا
=============================================================================  

  يعرف حميد درويش هل من احد ال
   سردار علي

لم يكن له من اسمه نصيب البته بعد مشوار طويل قضاها في هتك اعراض ما كنت اظن يوما ان يتجرأ حميد درويش وهو الذي 

الشرفاء وتلميع صورته على حسابهم ان يتجرأ على تاريخ شيخ الشهداء ليلوثه لكنني عزيت نفسي بانها صادرت من حميد 

ن وصمان ودكتور نورالديه سمعته ليظهر للجميع حامي الحمى ابتداء من ابو اوالذي ما ترك شريفا اال وش حميد درويش ومن

 اضافة الى ان تصالح مع البعث فبدأ يروج الطروحاتهم وما ذاك بخفي على احد وال منظر حميد والشيخ محمد عيسى وغيرهم

 اذار منسية عن ذاكرة احد وهو يحمل مكرفونا يساهم ويساعد االمن في تفريق جموع الناس لقد كان حميد بغنى 12في انتفاضة 

تجرأ على تاريخ شيخ الشهداء وكفى نفسه نبش تاريخه من قبل االخرين فالتاريخ هو ما يكتبه الباحثون اهل عن هذا لو لم ي

االولى البيان الترحيبي بالمستوطنين : التاريخ لذا مهما حاول حميد تشويه التاريخ فسوف يسجل على االقل مع اسمه ثالث وثائق

 يهنئهم بالقضاء على الثورة الكردية على 1975الى النظام البعثي في العراق عام  ، الثانية البرقية التي بعثها 1973العرب عام

 اذار بين شاه ايران وصدام حسين، اما الثالثة فهي خيمة العزاء التي نصبها بالقرب من منزله بمناسبة وفاة 6اثر اتفاقية الجزائر 

 مشاركتهم للتخفيف عن الماسي، وايضا البيان السياسي الذي الرئيس حافظ االسد ، وبطاقات التعزية التي دعا فيها الشارع الى

فاي قائد هو ذاك الذي يدعو شعبه بالسير على نهج ". بالسير على نهج الرئيس حافظ االسد "وزع باسم حزبه يدعو فيه الشعب 

وقد تجرأ غلمانه على شيخ فليته لم يرمي الناس كما قال الشيخ مراد   ،قائد حزب ونظام يضطهده ال بل ال يعترف حتى بوجوده

   .د بالرويبضه والشيخ مرشد بالجرذصل الحقد فيهم ومن ثم نعت الشيخ مراأتوه بنعوت ال تصدر اال عن حاقد تالشهداء ونع

يخ عائلة الخزنوي باعتبار ان شيخ الشهداء ومن بعده ابناءه لم يربطوا انفسهم بذاك التاريخ علما فيه الجيد انا ال اتحدث عن تار

والرديء ، لكن تاريخ شيخ الشهداء يبقى مشرقا بعلمه وثقافته واخالصه وخدمته للقضية الكردية له الفضل في احياء مصطلح 

 نشاط الفرق الفلكلورية ءفي غربي كردستان وله الفضل في بدلقضيتنا كردستان سوريا وله الفضل في استماع االوربيين 

  .نجازات هذا الرجل وفي وقت قصير  اذار كما كان حميد شاهد على كل ذلك ، ويعجز القلم عن كتابة ا12نشاطها بعد انتفاضة 

ن شيخ الشهداء عامل انشقاق كما ليحترم حميد واعوانه مشاعر الجماهير التي كانت ملتفة حول شيخ الشهداء ويوما ما لم يك



 سند لها ودائما كان ينادي هادعى الغلمان ويوما ما والتاريخ يشهد لم يهمش شيخ الشهداء دور الحركة بل دائما كان يقول ان

   .انت تجتمع في مكتبه في القامشليالحركة الساسية كلها ليسمعوا صوتهم للسفارات االوربية التي ك

ستان بال منازع هداء فهو لقب حازه الدكتور الخزنوي بكل جداره فهو شيخ الشهداء في غربي كرداما بخصوص لقب شيخ الش

لحركة الكردية جمعاء في العصر الحديث ايضا بال منازع ، كما ان مشيخته ال يمكن الحد مصادرتها وال لوهو شيخ الشهداء 

كما عليكم ان ال تنسوا في كردستان  ،ل واحد منهم مكانتهمهم فلكشهادته فهو شيخ الشهداء وليس معنى ذلك انتقاص االخرين حق

عندنا مشايخ وماللي فالمشايخ اربعة عندنا هم الشيخ محمود الحفيد والشيخ عبيد اهللا النهري والشيخ سعيد بيران والشيخ معشوق 

ليه الكرد والبرزاني الخالد مال الخزنوي اما االخرون فلهم القابهم فالقاضي محمد رحمه اهللا فو قاضي وليس شيخا كما تعارف ع

  ضية وامتهم لم تنسى لهم الفضل وال تنسى ذلك وكل المصطلحات ال تنقص من كرامة احد شيئا فالكل خدموا الق

اما ما ادعيتم به من استجرار شيخ الشهداء امواال من السعودية وايران وتقول يوجد شهود اكبر خيانه اذا لم تثبت عالقة الشيخ 

 ،فهذه تهمة اذا كانت قريبة من احدواما ما نعته ابو احمد للشيخ مرشد بالبعثية ، اعمى قلوبكم قد  انه الحقد ،عوديةسبايران وال

 ذلك ان كنت من  عكسفانها بعيدة كل البعد عن الشيخ مرشد وشيخ الشهداء وعائلتهم التي خاضت حربا ضد البعثيين فاثبت

  .الصادقين

=============================================================================  

  ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل
  

   مرشد معشوق الخزنويالشيخ 
بداية ما نشر على موقع كسكسور من توضيح من االستاذ حميد درويش غير مقبول وال نعتبره اعتذارا النه ان كذب السيد دلشاد 

  .ما قاله على البالتوك وهو مسجل فهل يستطيع تكذيب

ثانيا استغرب قيام ادارة الموقع من االتصال بحميد فان كان من باب الحرص لما لم يتصلوا به من قبل وقد كان ملخص ندوته 

 الدمشقية منشورا على اغلب المواقع احتار ماذا اقول الدارة الموقع لكنني اثق بهم واعلم مدى حبهم واخالصهم لشيخ الشهداء

  .وا به وهو منطلق الحرص واالخالصفربما كانت السهم الذي اخطأ المقصود واعلم من اي منطلق قام

ثالثا عندما صدر توضيح من مكتب شيخ الشهداء بخصوص ما تهجم به حميد درويش على والدنا ما كنت غافال عن الردود 

هاية لوما على ردنا على حميد باألسلوب القاسي كما المنا لكنني كنت أظنها تكون نقدا ذاتيا لفكر شيخ الشهداء وآرائه وفي الن

األصدقاء ولكن المفاجأة كانت أنه ال نقد لفكر وال لرأي وإنما جملة من السب والشتم لنا ولشيخ الشهداء ولعائلتنا وبعض 

إلى أن اختفوا وراء االتهامات العارية عن الصحة من بعض أصحاب األقالم المسعورة من جماعة حميد الذي وصل بهم الجبن 

جبل األشم الذي ال أسماء مستعارة ، كما انهم امتهنوا أخس األساليب واستخدموا أقذر المصطلحات بحق شيخ الشهداء هذا ال

  .يخدش فيه عواء

ا كان وحتى ال اطيل ابدأ بالردود التي جاءت ردا على مقالة الشيخ مراد مؤكد انه ال قدسية لرأي وال لفكر وبإمكان أي أحد مهم

أن ينتقدنا وشيخ الشهداء إذا كان لرأي ولكن القدسية كل القدسية لنا في وجه من يحاول ان يشوهه سمعتنا أو يسب أو يشتم فليعلم 

وقتها أنه سوف يلقى ردا قاسيا وإذا كان أحد يتهم ويستطيع إثباته اتهامه فلما ال ولكن السب والشتم لمجرد السب والشتم فإنها من 

  .دوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمق وستلقى بأسوء الردود ألن اهللا قد قال فمن اعتدى عليكم فاعتسوء األخال

وقبل البدأ في الرد على المختفين كخفافيش في الظالم ، أؤكد أننا لم نعتمد في ردنا على حميد على بعض الوشاة كما قال احدهم 

رها كان على البالتوك في غرفة روج آفا وفي ندوته بدمشق المنشورة بل الحقيقة ان حميد ابتدأ المعركة في جلساته كلها واخ

  .، فالعين بالعين والبادي أظلمعلى موقع اعالن دمشق للتغيير الديمقراطي 

 يعرف مقدوح فيه ويعتبر النه من ال األولى ال يستحقون الردأما فيما يخص بالردود على تصريح الشيخ مراد فهؤالء بالدرجة 



 أعلق على بعض ما قيل بإختصار كي ال يقول أحد من هؤالء الذين يعتبرون كغثاء السيل سلمت عيني من الخدشولكن لمفتري 

   :يقول أبو احمد

 الشارع كله يعرف أن الشيخ الشهيد لم يكن من الصحابة ولم يستشهد في بدر وال أحد وال جهز جيش العسرة وال شارك في -1

  . سياسية فكيف أصبح شيخ الشهداء أية معركة عسكرية والفتوحات الشام والعراق ومصر ولم يخض

اعتقد انه وال شهيد من شهدائنا كان قد استشهد في احد وال بدر واما مشيخة ابينا فهو شيخ بكل جداراه وال ينازعه فيها احد 

  . والدناج فكر فال نقاش في مشيخةوبامكانك السؤال من حميد درويش فهو العالم الذي استطاع ان يغيير وينت

اما شهادته فان نسيت نفسي ومشيت معك كما تقول فان والدي شهيد بامر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انت تقول ان 

يضا حاز لقب الشهادة بنص الحديث ووالدي قتل ظلما وهو ا فيه يعني هو شهيد راي وشهيد فكروالدي قتل من قبل الصو

واذا ما مشيت معك لتقول ان الصوفيه قتلوه خنقا فهذه شهادة استشهاد باحاديث الرسول  اخرى بووالدي قتل في غربة وهذه ميزة

 يقول من تسمى بابي احمد دعك مما نقوله هذا ما تقوله انت كماصعده ايها االفاك والدنا شهيد اخرى من رسول اهللا فعلى كل اال

  .أيضا

يقين أن المشيخة لن كية النقشبندية في بلدته عندما علم عين ال الشارع كله يعرف أن الشيخ الشهيد إنما وقف معارضاً للت-2

أقول له إن كان مبتغيا للحق ، المتخفي خلف األسماء المستعارة بغض النظر عن هذا الحقد األعمى الذي سيطر على تصله أبداً و

 على المشيخة فوالدنا أيها االفاك لو ربما أن أسيادك نسوا أن يخبروك أن والدنا لم يكن طرفا في أي معركة من معارك االستيالء

لدين الخزنوي قتها كان جدنا المرحوم الشيخ عزا وو1988عدت إلى التاريخ والى من اطلع عليه غادر قرية تل معروف أواخر 

 1992على رأس المشيخة ولم يكن وقتها ال والدي وال غيره في مورد السيطرة على المشيخة فمن أين لك ما ادعيت وفي عام 

وفي جدنا الشيخ عزالدين وبدأ مرحلة السيطرة على المشيخة لكن بين من ومن ، لو سألت ابسط الناس لقال لك بين الشيخ محمد ت

االبن األكبر للشيخ عزالدين وبين عمه الشيخ عبد الغني فمن أين حشرت وأدخلت اسم شيخ الشهداء في هذه اللعبة القذرة ، لكنهم 

لمعلومات الخاطئة ، ولو ذهبت إلى االحياء من المتنافسين لقالوا لك أن شيخ الشهداء لم يفقد مكانه في أسيادك قاتلهم اهللا أعطوك ا

ت الى تل معروف إلى الشيخ عبد اهللا وأخوه محمد راشد ألظهروا لك وصية والدهم الشيخ لمشيخة بل ركلها بقدمه ، فلو ذهبا

 هم المشيخه ولقالوا لك أن الشيخ معشوق هو اختار دربا اخر ، وإن استالعزالدين التي ال يبخس شيخ الشهداء حقه وفي دوره في

صعب عليك الذهاب إلى تل معروف وكنت في قامشلو فبإمكانك االتصال مع الشيخ واألستاذ عبد القادر ابن الشيخ معصوم 

 الشيخ عبد الغني ابن الشيخ الخزنوي ليطلعك على نسخة من الوصية هذا من جهه ، ومن جهة ثانية لو ذهبت الى خزنة وسألت

احمد الخزنوي الطرف االخر في الصراع والشيخ عبد السالم ابن الشيخ عالء الدين الخزنوي لقالوا لك ان الطريق كان مهيأ 

  .يادك ومعلميك الذين دلسوا عليكفقاتل اهللا أس، من مرة لكنه رفض وما التزم معناللشيخ معشوق وطالبناه اكثر 

  :ل المتسمي بابو احمدوطة أخرى يقفي نق

  لشارع كله يعرف أن والدكم الشيخ الشهيد كان شيعياً وهابياً علمانياً ال يتوانى عن تبديل دينه ومذهبه للحصول على أموال-3

  .وإيران والنظام السوري وغيرهم السعودية 

 أن يخبروه بها قبل كتابة مقاله ، فقد نسي أبو احمد لقببين آخرين لشيخ الشهداء أم أن معلميه نسوا وهنا احتار لما نسي المدعي

أن يقول وكان ايزيديا وكان مسيحيا على اعتبار أن شيخ الشهداء كان يتمتع بعالقات طيبة باالخوة االيزيدية ويحترم مشاعرهم 

على أساس  تجنبا االسم االسالمي المعروف احتراما لمشاعرهم ومسيحيا – ميرك –حتى انه كان يقول دوما عن الطاووس ملك 

 مع األخوة المسيحيين ، لكنه ةالمشترك في سورية وذو عالقات طيبأن الوالد كان احد مؤسسي لجنة العمل اإلسالمي المسيحي 

أما عن األموال فالتحدي قائما من اآلن وحتى أن يرث اهللا األرض ومن عليها لو  ،ل والكذب على الناس هذا من جهةالدج

إال فليضع كل كذاب حذاء ى الوالد سواء من إيران أو من السعودية أو من غيرهما أن يثبته واستطاع من كان أي شئ مادي عل

قات المتعددة التي كان يتمتع بها شيخ الشهداء مع نخبة من اطبعا نحن نفتخر وهو محل اعتزازنا تلك العالقات والصد ،في فمه



ة أو العلمانية أو االيزيدية أو المسيحية أو العربية أو األوربية ، ذوي الفكر واإلنسانية سواء من الصوفية أو الشيعية أو الوهابي

من جهة أخرى كعادتهم اؤلئك األشرار ،  حب لإلنسانية وعدم إقصاء األخروما ذاك إال لما كان يحمله شيخ الشهداء في قلبه من

 ومضات –شر ثم منع في سورية المعنون ال يكلفون أنفسهم بالرجوع إلى الوثائق فلو رجع إلى كتاب شيخ الشهداء الذي طبع ون

 والمنشور علي االنترنيت على موقع خزنوي كوم لو كلف نفسه بالرجوع إلى ثالثة أبحاث لعلم علم اليقين –في ظالل التوحيد 

 –غير اهللا  االستعانة واالستغاثة ب– الحلف بغير اهللا –أن ما دلس به أسياده هو الحقد فقط وعلى سبيل المثال لو رجع إلى أبحاث 

أما العلمانية فلو رجع إلى تعريف شيخ الشهداء لها والذي ، هج شيخ الشهداء بعيد عن التشيع لعلم ان من–الصحابة وأهل البيت 

   .بث مصورا على تلفزيون كردستان بعنوان لقاء خاص عندما تحدث عن العلمانية التي ال تعادي

 والمنشورة في خطبه ولقاءاته التلفزيونية لعلمت أن المنهجين ال يلتقيان فلو أما الوهابية فلو عدت إلى أطروحات شيخ الشهداء

أخذت موقف شيخ الشهداء من المرأة والعمليات االنتحارية التي الم حميد شيخ الشهداء عليها وموقف شيخ الشهداء من الدعاء 

لشهداء مدرسة فكرية متجددة متحررة استفادت من لقد كان شيخ ا، علمت انه لم يلتقي مع الوهابيةباللغة الكردية في الصالة ل

تجارب األقدمين ولم تحمل أخطاءهم وهي مدرسة السلف الصالح التي التزمت الدليل في العبادات والتوقيفيات والتي أعطت 

  يقول المتسمي بابي احمد أيضا ، لتي لم ترد فيها دليل صريح صحيحالحرية في الحياة ا

لدكم كان نائباً لمدير مركز إحياء السنة الذي يتزعمه المدعو حبش سيء الذكر وكان والدكم متفقاً  الشارع كله يعرف أن وا-4

كنت أود من المختفي خلف األسوار أن يجهد نفسه ويدقق على األقل في االسم حتى ال يكون ،  كامل بل متطابقاً معهمعه بشكل

ا اسمه مركز الدراسات اإلسالمية يرأسه الدكتور حبش وفي قامشلو رده تافها فأغبى الناس مثل أسيادك يعلم أن في دمشق مركز

مركز آخر اسمه مركز إحياء السنة للدراسات اإلسالمية أسسه ورأسه الوالد ويرأسه حاليا الشيخ محمد مراد الخزنوي ، ويعلم 

 الوالد ، ولو كلفت نفسك بالرجوع إلى ما إال في إطار التعاون العام أيامهحميد الذي زار المركزين انه ال عالقة للمركزين ببعض

لي النظام الداخلي لمركز إحياء السنة والمنشور على موقع خزنوي كوم والنظام الداخلي لمركز حبش لعلمت االختالف الك

  . هذه المتاهة منوأبعدت نفسك

  فتحي .س.المدعو يك في نفس الطرح ينيقول أبو احمد أيضا كما اشترك األخر

قريبا جداً مما أعلنه وأن زعمكم امتالك وثائق بعكس هذا كذب  استشهد تماماً كما أعلن النظام رف أن والدكم الشارع كله يع-5

الذي أن تكون كذاباً أم وإن كنتم صادقين فأنتم خونة لتستركم على هذه الجريمة النكراء التي قام بها النظام فأيهما تختار أيها الفو

بت لهذا األحمق أين استشهد والدنا فحميد لم يخرج عن قول النظام أبدا ، ولكن الجميع ممن اهتم طبعا ال داعي لدينا أن نث، خائناً

  .األمر يعرف بعض الحقائقبهذا 

نا جمعنا أدلة تؤكد دعوانا وقد أوال نحن في التعزية أصدرنا بيانا أن والدنا استشهد في أقبية السلطة وكل مهتم بهذا الشأن يعلم أن

 من قبل السلطات ولوال االحترام ألبسط شروط االمانه كنت قد صرحت عن اسم المفاوض بيني وبين ماهر ، من اجله،حقتول

األسد عندما كنت في األردن مالحقا لكن لعله إن شاء اهللا في المحكمة القادمة كالصاعقة عليك وعلى أسيادك وبعد أن وصلت 

قامت بدورها مشكورة بدراسة األدلة من الناحية القانونية وجاهزيتها إلى أوربا سلمت األدلة إلى منظمة العفو الدولية والتي 

 للقضاء وبدورها أصدرت بيانا مؤخرا يمكن للجميع الرجوع إليه منشور على موقع خزنوي كوم ، فدع عنك هاوأهليتها لتقديم

  فتحي .س.حبه المدعو يشترك معه صاكما يقول أبو احمد كما ا، لئك الذين يفرطون بدماء شهدائهمالهم فما نحن باؤ

 لم يزد على بضع سنين بل أقلَّ البضع ولم -إذا كنتم تحسبون أن كالمه كان نضاالً- الشارع كله يعرف أن نضال والدكم -6

يعمل شيئاً على اإلطالق إال أنه كما تزعمون سحب البساط من تحت أقدام حميد فهل كان والدك يطرح نفسه بديالً لألحزاب 

إن والدكم الشهيد كان دخيالً على الحركة الكوردية   الداخلي وما هي ركائزه وأهدافهبيانه التأسيسي وأين نظامهالسياسية فأين 

ولم يفعل شيئاً على اإلطالق سوى زيادة االنقسامات بين األحزاب وتوسعة الشروخ الموجودة ولألسف عاونه بعض زعماء 

ية الشيخ األحزاب األخرى وإال فما معنى قول أحدهم إن من ال يتبنى قضاألحزاب الذين أرادوا خلق نمر من ورق يخيفون به 



 طبعا أقول لهما أن النمر الذي صنع من ورق كما يقول سوف يأي اليوم الذي نثبت فيه للجميع كيف الحقمعشوق ليس كوردياً 

ماذا أنتج في هذا قصيرة لكن البرهان  وال يعلى عليه وال يعيب والدنا قصر عمره فالمجددون والمصلحون دائما ذوي أعمار ويعل

  ايضا  يقول ابو احمد إلى قامشلو ة بالسفارات االوربيالكل يعلم ما قدمه والدنا من انجازات يكفيه أن أتىالعمر القصير 

 ويكفي حميد فخراً أنه كان واحداً من ثالثة مرشحين كرد وصلوا إلى مجلس الشعب بانتخابات شبه ديمقراطية وباسم الحركة

الكردية وباألصوات الكردية وأراهنك أن صوت أبيك لم يكن من ضمن األصوات التي نالها أي من الثالثة وكان حميد منذ أكثر 

  ين أبيكم وإخوتكم قبل تسع سنين؟ من خمسين سنة بل مذ ولد يتكلم الكردية فقل لنا بربك بأية لغة كنتم تتحدثون في بيتكم بينكم وب

روك أن صوت أبي كان من ضمن األصوات ولو صدقك حميد ولم يحرف التاريخ والوقائع فعندنا طبعا نسي أسيادك أن يخب

تل معروف عند العشرات من الشهود كيف جاء حميد عندما اصطحبه المرحوم األستاذ كمال ومعه األستاذ فؤاد وجاءوا إلى 

ميع ما عدا حميد ووبخه النه كان دائما ال احترم لدين لو صدقك حميد لقال لك أن الشيخ عزالدين اثني على الججدي الشيخ عزا

أنعموا على والدكم الشهيد بلقب شيخ الشهداء ولو كان في ابحثوا عن التاريخ كما قال أولئك األسياد ، ودعمونا ، كلفوا انفسكم و

د وسيد رضا وجميع من رأسكم مثقال ذرة من عقل لما رضيتم بهذا اللقب الكاذب فأين والدكم من الشيخ سعيد ومن القاضي محم

سبقهم وتالهم من قادة الكرد بل جميع شهداء كردستان من البيشمركة األبطال الذين كانوا وما زالوا يقدمون أرواحهم في سبيل 

  .  الفاتحة عليهم أو الدعاء لهمالقضية الكردية وكان أبوك يستكثر قراءة

-5-8 المصطلح معك مصطلح شيخ الشهداء ناقشته مع أسيادك في  أرضه وشعبه ولن أناقش هذاكل االحترام والتبجيل لمن خدم

ا للشهداء رغما عنك وعن أسيادك كما  وقد لقوا الجواب الشافي في االجتماع العام مع األحزاب الكردية وسوف يبقى شيخ2006

السلطات التي كنتم من أشد إن الحركة الكردية التي ناضلت أيام الطغيان والدكتاتورية ولم تستسلم لتهديدات يقول أبو احمد 

أدواتها بفتاواكم الباطلة فقل لي بربك على ماذا استقر أبوك في مسألة التحدث بالكردية هل أفتى بأنه عمل مكروه أم حرام؟ وهل 

المنتسبون إلى األحزاب الكردية منافقون أم مشركون؟ وهل المطالبة بأبسط حقوق الكرد ردة أم خروج على اإلمام ؟ حرصت 

ترك خط رجعة لكم ولم تحاربكم بتلك الضراوة التي حاربتموها بها بل تركت شعرة معاوية وكلما قمتم بشدها أرخوها لكم على 

  . اكم للسلطة على أن لكم الوظائفطمعاً في تحييدكم على األقل ولكن هيهات هيهات فقد بعتم دينكم ودني

خ والظاهر أن األسياد هم من كتبوا المقالة باسم مستعار فلو رجعت إلى مشكلتي معك ايها الغبي أنك ال تقرأ وال تسمع إلى التاري

التاريخ لتسمع صوت سيدك شيخ الشهداء في نيروز عاليا عندما قال لو أنشأتم مدارس للغة الكردية فانا أول تلميذ فيها ولو عدت 

 ذلك وعد شرطة الفيديو تشهد علىألكردية فومن سيدك حميد بالحقوق اإلى خطبه لوجدت أن شيخ الشهداء كان مطالبا أكثر منك 

 وضعه والدنا للتعريف بنفسه ، ومصطلح كردستان سورية الذي يخشى سيدك منه ويعاديهة المباركضةفقط الى ارشيف االنتفا

كما تجرأ كل من علق على التاريخ مرة أخرى وقالوا أننا دخالء  التاريخ ر عليك العتب على من يزوبكل جرأة لكن ال عتب

على القضية وأننا إلى قبل تسع سنين كنا نتحدث العربية مع أهلنا فلمثل هؤالء أقول عودا إلى التاريخ اذهب إلى األستاذ نذير 

مصطفى انعم اهللا عليه بالصحة والعافية وليخبرك عن أبيه وجده وعن جدنا المؤسس الشيخ احمد الخزنوي ، وارجع إلى التاريخ 

  دستان يقول لك من طبع اول ديوان له ، وحبذا لو استطعت الوصول إلى اقليم كروالى عائلة سيداي جكرخوين ل

، وعن مقابلته بشيخ الشهداء معشوق اسمه هو الشيخ سيف الدين الخزنويزاني عن رجل اخفى التاريخ راليحدث األخ مسعود الب

، ولن رزانيا من تكفير المال مصطفى البهالخزنوي ، وارجع الى التاريخ ليخبرك الناس عن الشيخ عز الدين الخزنوي وموقف

أعيدك إلى صفوف البارتي لتكتشف جملة وقائمة واسعة عريضة من ابناء العائلة الخزنوي على رأسهم األستاذ عبد القادر 

الخزنوي وغيره كثير ، ولن اعيدك الى معظم ماللي غربي كردستان ليخبروك عن حجرة خزنة وتل معروف واللغة الكردية ، 

لن أعيدك الى الفلم المصور لشيخ الشهداء ورموز من العائلة الخزنوية وهم في حلقات الرقص الفلكلورية الكردية لتعرف كما 

  . الشهداء الناصع البياضمن عائلة الخزنوي ، وغير هذا كثير من غير نبشن لتاريخ شيخ

 البالتوك بادارة االخ شفكر وفي ندوة له اما بخصوص ما طرحه حميد في برنامجه شاهد على العصر في غرفة روج آفا على



في برنامجه على البالتوك تحدث حميد عن لومه لشيخ الشهداء ض الطلبة وهو االن ينكر الندوة في دمشق جرت مؤخرا مع بع

الشهداء النه انتهج خطا ضد االنتحاريين في العراق اللذين مارسوا اعمالهم باسم االسالم وبناء عليه تم قطيعة بين حميد وشيخ 

ان الشيخ معشوق الخزنوي قبيل إختطافه بيومين قام بزيارته وانه جرى : وفي ندوته بدمشق قال ، هكذا يقول حميد وغير ذلك

نقاش بينهما وقال حميد انه الم الخزنوي لكونه متسرع ولكونه يطرح آراء وأفكار غير واقعية طالبا منه الكف عن التدخل في 

قام الشيخ الخزنوي باالعتذار منه ووعده بإنه لن يتدخل في أمور السياسة وأضاف حميد انه ) م لحميد والكال(أمور السياسة وهنا 

بعد زيارته ذهب الخزنوي إلى حلب والتقى صديق له هناك وأخبره ان حميد يكرهه وان حميد يحقد عليه وقد اتفق األثنان على 

وهنا يبرز تساؤل ؟ ما  ،ارها في اللقاءين السابقي الذكرالى نقاط اخرى اثاضافة الشيخ الخزنوي لم يستطع العودة لقاء حميد لكن 

موقف حميد درويش من العمليات االنتحارية الموسومة باالستشهادية التي تعصف بارواح العراقيين اظنها ال يختلف عن موقفه 

 الشهداء لم يتكلم عن هذا الموضوع اال في من قمع الثورة الكردية في العراق بعد اتفاق الجزائر لكن الحقيقة هنا هو ان شيخ

خطبته المعنونه بالشهادة والشهداء والتي جاءت بمناسبة عيد الشهداء وهو اليوم السادس من ايار وهي اخر خطبة لشيخ الشهداء 

وقت طويل قبل في هذا الوجود والذي لم يلتقي بعدها بحميد وغاب شيخ الشهداء عنا بل باالحرى ان شيخ الشهداء لم يلتقي منذ 

وبالنسبة لما قاله في دمشق فقد غير   غير مواقفه ولذلك تجنب لقاءه،ذلك التاريخ بحميد الن حميد علم ان مواقف شيخ الشهداء

حميد في كثير من االمور اولها ادعائه باالجتماع مع الوالد قبيل اختطافه بيومين وهذا عار عن الصحة الن الوالد كان في 

 اسبوع االختطاف كان في دمشق طيلة االسبوع وعاد الى قامشلو اللقاء خطبة الجمعة وبقي نهارها ونهار االسبوع الذي قبل

السبت في قامشلو لم يلتقي خاللها بحميد واثبات ذلك سهل جدا بالرجوع الى برنامج شيخ الشهداء في ذلك اليومين وبشهادة من 

يد عن االدعاء حتى ادعى ان الوالد بعد االجتماع به سافر الى حلب والتقى رافقوه ، هذا من ناحيه من ناحية ثانيه لم يتورع حم

 لي حميد لباحد اصدقائه وهذا كذب وتزوير فالوالد لم يمكث بحلب وانما مر فيها كعابر سبيل كنقطة مرور الى دمشق واال فليق

 في صباح االثنين فكيف التقى من ادعاه اذا كان الوالد خرج من قامشلو يوم السبت مساءا وكان صباح االحد بدمشق ليختطف

االمر االخر وهو لوم حميد للشيخ الشهيد على افكاره ورؤيته واعتذار الشيخ ، صح شيخ الشهداء عن حقد حميد لهحميد حتى يف

ليه له والتعهد عن عدم العمل السياسي ، وهنا ابحث في كل قواميس اللغات النعت هذا الرجل به اجد كل المصطلحات قليلة ع

فمن حميد حتى يعتذر الشيخ له ومن هو حتى يتعهد الشيخ له بعدم مواصلة العمل السياسي ثم حميد يعلم ان الشيخ يوما ما لم 

يجتمع به على انفراد بل دائما بحضور اخرين هل يستطيع حميد اثباث ذلك ثم بماذا يفسر حميد عمل الشيخ بوقف مظاهرة 

رك في المظاهرة وهذا معلوم للجميع بعد ان اخذ عهدا امام حميد ان يبتعد عن السياسة  حتى يعود من دمشق ليشا)جوان كرد(

صحيح ان حميد الم الشيخ على افكاره وانا شاهد عليها ولكنها اوال لم تكن بيومين قبيل قومي فانهم ال يعلمون اللهم اهدي 

ه الشيخ بالعمل وعدم االكتفاء بالركون خلف الطاولة اختطافه بل كانت قبلها بوقت طويل والم الشيخ على افكاره عندما طالب

وطالبه بان يلتصق بشارعه عندها الم حميد الشيخ على هذه االفكار واتهمه بقربه من تنظمات اخرى ووقتها ضحك الشيخ وقال 

 الذي وجه لوالدنا بالنسبة للشتم والسب الرخيص فمن اين اختلق حميد ذاك الحوار له انت حر لكن التاريخ وحده هو الذي يحكم

والخي الشيخ مراد ولي اصفح عنه االن واترفع عن الرد عليه واتركه لضمير حميد من باب وان تعفوا وتصفحوا ونتنظر حميد 

واذا ما اصر حميد على استمرار هذه الحملة فانني اعد القراء بتاريخ العالقة مع لهم اهدي قومي فانهم ال يعلمون ماذا يقول ال

   .لشهداء وعائلة الخزنوي ليعرف الجميع من هو حميدحميد وشيخ ا

  
 

 
 
 



: باللغات الكردية والعربية واالنجليزية وغيرهاانظر الى شبكات االنترنيت التالية  
www.knc.org.uk 
www.kncscandinavia.com 
www.western-kurdistan.com 
www.westernkurdistan.org.uk 
www.rojavatv.org.uk 
www.jemalnebez.com 
www.jawadmella.com 

 
    

  
 

  تزور متحف ومكتبة آردستان في لندن للدراسات والبحوثات البريطانيةالجالية الكردية والمنظم

  

  رسالة جديدة من رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير الى الدكتور جواد مال
   لندن- داوننغ ستريت10

  2007 نيسان 30        ني بلير رئيس الحكومة الريطانيةو للسيد طمن المكتب السياسي
  عزيزي الدآتور جواد مال

  .تب اليكم نيابة عن رئيس الوزراء الشكرآم على رسالتكم االخيرةاآ
ولكن، آمل ان يكون مفهوما لديكم بأن المسائل التي .  لقد قرأنا ماآتبتموه بدقة وتمت مالحظة همومكم بجدية

ذآرتموها تقع تحت مسؤولية المكتب الرئاسي لحزب العمال البريطاني ولذلك تمت احالة رسالتكم الى مكتب 
  .لسكرتير العام للحزب لالطالعا

  :اذا آانت لديكم اية استفهامات اخرى حول رسالتكم يرجى االتصال بذلك المكتب في
 Labour Party, Headquarters’, 39 Victoria Street, London SW1H 0EU وفي هذا الصدد نرجو

  وهو شاآر لكم لكلماتكم الرقيقة .ان تطمئنوا بأن السيد بلير يثمن عاليا آلماتكم الرؤوفة ودعمكم المستمر
  .الشخصية بصدده

  سماري آال، رئيسة المكتب المخلصة
=================================================================  



  جمعية روچدا للثقافة الكوردية

  
  جمعية روچدا للثقافة الكوردية: اسم الجمعية 

 أفراد متطوعين لهم صفات مشتركة ويرغبون في العمل معا في أمور يهمهم إطار ثقافي مستقل يجمع: تعريف الجمعية 

  كمجموعة بحيث يكون لكل فرد دور او واجب في الجمعية

وتهدف الجمعية الى النهوض بالثقافة الكوردية باالعتماد على طاقات الجمعية وإمكانات مجتمعنا الكوردي والتعاون مع جميع 

  . الكوردية وذلك بما يخدم حماية وتطور المجتمع الكوردي الجمعيات والهيئات والتنظيمات

  :برنامج الجمعية 

  :إدخال حرف الواو على مصطلح الكرد لتصبح الكورد   -1

ان إدخال حرف الواو هو األسلم تاريخيا فلفظ الكورد تعود بجذورها الى اللغة السومرية حيث هي مشتقة من لفظ كور وهي 

ن اشتقاقات النسب في اللغة السومرية إضافة الياء والدال بحيث يكون معنى لفظ كوردي بالسمورية كلمة سومرية تعني الجبل وم

هي الجبلي وهي التسمية التي كان السومريون يطلقونها على سكان الجبال المجاورة كما ذكر في المصادر القديمة ألفاظ متقاربة 

   كوردوخ– كوردين –مثل كوردا 

ائد بين أبناء الشعب الكوردي في كل مكان هو بوجود الواو وليس بعدمه وان وطنهم كوردستان وليس كما ان اللفظ الشفوي الس

  .كردستان 

كما ان لفظ الكرد سواء بكسر الكاف او فتحه او سكونه ال ينسجم مع أصل الكلمة وان تلك األلفاظ ترد على لسان الكثيرين من 

ن المبادرة الى تصحيح الكلمة ضرورة حقيقية ستدعي منا جميعا انجازه وال اإلخوة العرب بسبب عدم وجود حرف الواو لذا فا

  .يحتاج الى مرجعيات للبت فيها 

  :إقامة دورات محو األمية في اللغة الكوردية     -2

 –رغم الحظر المفروض على اللغة الكوردية إال إن هذا لم يمنع من ظهور الشخصيات األدبية و اللغوية أمثال عثمان صبري 

 جكرخوين و الذين كان لهم تأثير كبير في تطور اللغة و األدب الكردي غير أنه بقي محدوداً نتيجة المنع من –جالدت بدرخان 

  .تعلمها و تداولها رسميا في المدارس و اإلعالم و الثقافة 

غة و األدب الكردي إن لم تبدي و قد تطور لدى الحركة السياسية الكوردية في كوردستان سوريا مفهوم يفيد باستحالة تطور الل

  الدولة مرونة أو إعطائها الشكل الرسمي لذلك لم تتطور اللغة و األدب بالشكل المطلوب 

ان رؤية الحل بيد الدولة خطأ بل يجب على الشعب الكوردي تطوير اللغة و األدب الكوردي اعتمادا على الذات و تحويل نضال 

ر هذا النضال يتطلب تشكيل األساتذة و تطويرهم في المناطق و األحياء و يتطلب بناء اللغة و األدب إلى تنظيم جدي و لتطو

  مجموعات و إخضاعها للتدريب اللغوي تحت إشراف اللجان اللغوية 

  .و في هذا المجال يمكن التنسيق و التعامل مع العديد من اللجان و الجمعيات اللغوية و الثقافية الموجودة على الساحة الكوردية 

  : تشجيع و تعليم الشباب على استخدام االنترنت  -3

 في مجمل الحياة االجتماعية        ان امتالك أي فرد لوسيلة االنترنت او استعمالها و ممارسة فعالياتها المتعددة لها تأثير كبير    

  : في البيئة التي ينتمي إليها هذا الفرد فمن خالل االنترنت يستطيع الفرد 

A-   صل مع العالم و محيطه بكل سهولة و سرعة فائقة التوا  

B-    الحصول على المعلومات في كافة النواحي و الخوض في الخفايا التي ال تخفى في هذا العصر  

  :إن ممارسة الشباب الكورد لوسيلة االنترنت يساعدهم في الكثير من المجاالت و منها 



A-   قافية و اجتماعية على الساحة الكوردية و السورية من خالل المواقع الكوردية االطالع على ما يحدث من أحداث سياسية و ث.  

B-     نشر إبداعاتهم في المواقع الكوردية من مقاالت و آراء و شعر.  

C-    إمكانية التواصل و المخاطبة مع أي شخص او أي تنظيم مدني تعنى بالشؤون الثقافية او االجتماعية او السياسية  

  :مة أمسيات و ندوات ثقافية إقا    -4

/  شعرية – فنية –ثقافية / أمسيات و ندوات يحضرها مثقفون كورد كبار كما يحضرها شباب هواة في مختلف المجاالت 

       .مقابالت مع شخصيات كوردية لها وزنها على الساحة الكوردية

        : إحياء المناسبات العامة و القومية  -5

 يوم الشعر –عيد نوروز : / شاركة في الحفالت و األمسيات إلحياء المناسبات العامة و القومية مثل و ذلك بإقامة أو الم

  ......../ ذكرى االنتفاضة – عيد الصحافة الكوردي –الكوردي 

  : إصدار مجلة أو جريدة تعنى بالشؤون الثقافية و فتح موقع للجمعية على االنترنت  -6

  .ت الجمعية  تعرض فيها كافة نشاطا-      

   تنشر مقاالت في كافة المجاالت لألعضاء-      

      الالئحة الداخلية للجمعية

  : العضوية 

   عضوية الجمعية متاحة لكل فرد بغض النظر عن انتماءاته لكن يشترط في عضوية مجلس     

  تع بمؤهالت  إدارة الجمعية صفة االستقاللية أي ان ال يكون منتسباً ألي تنظيم آخر و ان يتم    

  . ثقافية و تنظيمية و يحق لكل عضو الحصول على بطاقة العضوية     

  :اجتماعات الجمعية 

   ان عقد االجتماعات بين أعضاء الجمعية بشكل منتظم مهم جدا لدوام و استمرارية الجمعية     

  .ذ القرار  و حل المشاكل أول بأول و االجتماعات هو أهم مكان للتعلم و التعايش و اتخا    

  :االتصال الفعال 

  : االتصال بين أعضاء الجمعية أمر في غاية األهمية فهو يساعد على     

  بناء الثقة و التعاون بين األعضاء         -

  .يساعد على حل المشاكل التي تحدث أول بأول          -

  لمشاكل و الخالفات بين  أما االتصال غير الجيد قد يؤدي الى اللبس و سوء الفهم و توسيع ا    

  . أعضاء الجمعية    

  : االجتماع العام للجمعية 

   يتكون من جميع األعضاء المسجلين في الجمعية و يعقد مرة كل سنة    

  :مهامها 

  مناقشة أعمال و نشاطات الجمعية خالل الفترة السابقة و الفترة الالحقة          -

  الالئحة الداخليةإمكانية تعديل البرنامج و          -

  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة         -

  :مجلس إدارة الجمعية 

   تقوم باإلشراف و متابعة أنشطة الجمعية و يضم عدد من األعضاء يتم اختيارهم و قبولهم     

  . بواسطة بقية األعضاء بشكل واعي مدروس خالل االجتماع العام للجمعية     



  والمهام بين أعضاء المجلس بما يتناسب مع المؤهالت التي يتمتع بها و يجب تقسيم األدوار     

   كل عضو و المهام المطلوبة ان تبادل األدوار و المسؤوليات يعطي كل األعضاء الفرصة في     

  . تنمية مهاراتهم القيادية     

  .كل جماعي يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاً دورياً كل شهر و عملية اتخاذ القرارات تتم بش    

   مسؤول-  مسؤول لجنة تعليم اللغة -أمين سر-ناطق رسمي: (  يتكون مجلس اإلدارة من     

 محرر المجلة أو -  مسؤول لجنة الصداقة - مسؤول لجنة األمسيات - مسؤول لجنة الحمالت - لجنة تعليم االنترنت     

  ) محرر الموقع االلكتروني -الجريدة

  .شهري على إدارة اجتماعات مجلس اإلدارة / دارة بشكل دوري يتناوب أعضاء مجلس اإل    

  :لجان الجمعية 

  : تقوم الجمعية بتنظيم و تسيير أنشطتها عبر لجانها المختصة وهي     

  لجنة تعليم اللغة الكوردية- 1     

  لجنة تعليم االنترنت- 2     

  لجنة الحمالت اإلعالمية- 3     

  تلجنة األمسيات و الندوا- 4     

  )تضم أعضاء غير كورد في الجمعية ممن يؤيدون الثقافة الكوردية(لجنة الصداقة - 5     

  :فروع الجمعية 

   تشكل الفروع في المناطق و األحياء و الجامعات و يضم كل فرع ممثلين عن لجان الجمعية     

  . و يجتمع أعضاء الفروع دورياً مرة كل شهر      

  :موارد الجمعية 

  :ف من  تتأل     

  االشتراكات الشهرية     -1

  التبرعات      -2

  رسم النشاطات المختلفة للجمعية     -3

  .مصروفات الجمعية و إيراداتها  عن    يحتفظ محاسب الجمعية بالموجودات النقدية للجمعية و يقوم بإعداد التقرير الشهري     
 
   دلشاد مراد  

  الناطق الرسمي لجمعية روچدا 

  

                           com.yahoo@kurdistan2007rojda  
                         com.hotmail@84afshin-d  

 
========================================== 

 
 



Participation Form 
 

We need 100 participants to cover basic expenses, please be one of them 
 

The Western Kurdistan Association is inviting you to participate in the continuation of 
its humble and noble efforts to serve the Kurdish heritage and Kurdish community in 
the UK.  That is why we ask you to fill the participation form below and send it back 
with your participation fee and any donations to the address above with thanks.  The 
WKA provides the following services and activities: 

1- A small Kurdish museum, archive and library. 
2- A satellite Radio broadcast in five languages: Kurdish, Arabic, English, 

Persian and Turkish. 
3- Language and computer learning courses. 
4- Advice and information for the asylum seekers in the UK. 
5- A Kurdish research centre. 

 
Name:………………………………………………………………………… 
 
 
Address:………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………... 
 
 
Tel:…………………………………………………………………………… 
 
Email:………………………………………………………………………… 
 
Monthly participation fee is ₤10 and the annual fee is ₤100. 
Please write your cheque to Western Kurdistan Association (WKA) 
Or make a bank transfer to the following account of the Western Kurdistan 
Association: 
In the UK: 
Name of the Bank: Barclays Bank 
Address: King Street, London W6 
Branch code: 20-35-90 
Account no: 20951188 
For transfers from outside the UK: IBAN: GB07 BARC 2035 9020 9511 88 
SWIFTBIC: BARCGB22 , Western Kurdistan Association (WKA) 
Many thanks, 
Signature 


