
1 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىأطوافىالماضي



2 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 



3 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

ىدالورىزنكي
 
  
 

 أطٌاف الماضً
 
 

 

 

 
 

 
 

 :تقدٌممراجعة و

ىالشوخىتوفوقىالحسوني
 

 
 



4 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

ىواالقتباسىمحفوظةىوالنشرى عحقوقىالطب
 
 
 
 

 أطٌاف الماضً :اسم الكتاب

 دالور زنكً :الكاتب

 الشٌخ توفٌق الحسٌنً: تقدٌممراجعة و

 :واإلخراج الفنً التنضٌد

 زنكً ديرو

 2009 :لطبعة االولىا

 أمٌرال: دار النشر

 .لبنان –بٌروت 



5 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

 اإلهداء

 
 

 إلى 

 رفيق الدرب 

 وصديق العمر 

 أحمد شهاب أبو محمد    

 أهديك هذا الكتاب              

 .عربون محبة ووفاء                  

 

 

ىدالورىزنكيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 
 
 
 
 
 
 



6 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



7 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

 المقدمة

 

ظفار هو ما ٌزال ؼضَّ اإلهاب، ناعم األَ دب وأدركته حرفة األ

حٌن تعلق قلبه بما كان ٌسمعه من الشعر، فلما صار ٌافعاً 

ونضجت عواطفه أدلى بدالبه فً مناهل الشعر الموزون، المقفى، 

وانكب على مطالعته ودراسة دواوٌن الشعراء الفطاحل الكبار، 

اللؽوٌة  وحفظ منها قصابد مطّولة، وتمكن من رقاب المفردات

وأخذ بزمامها وأخضعها ألسالٌبه البٌانٌة والببلؼٌة، ثم كتب ونظم 

ثم . القصٌدة على سنن الشعراء القدماء، وأخرج دٌوانٌن ونشرهما

عنَّ له أن ٌحاول االنعتاق من ربقة القدٌم الصارم وٌتحرر من 

قٌوده وأؼبلله فنظم القصٌدة الحدٌثة وأكثر من القصابد وأصدرها 

 .ُترجم فٌما بعد إلى لؽات أخرىفً كتاب 

ٌَفوِعِه صّباً بمباهج الدنٌا " دالور زنكً"لم ٌكن  منذ أٌام 

  ٌ ره أهواء نفسه ونوازعها وزخرفها، ولم ٌكن طالب متعة تس

لكنَّ قلبه كان مترعاً بحب العلم، . كسابر الفتٌان فً شرخ شبابهم

ته فً عاشقاً للمعرفة التً كانت ضالته دابماً، فصرؾ جلَّ وق

هده فً تحصٌل المعرفة واالستزادة من العلوم، وأنفق كل ج

بعد ذلك على كتابة القصة والرواٌة،  مطالعة كتب األدب، وانكفؤ

ومن روابع ما كتبه مجموعة القصصٌة الؽارقة فً الوجدان 
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التً استطاعت أن تحرك أشد " قبل بزوغ القمر"اإلنسانً 

. رؾ العبراتألحداق تذداً وقسوة، وتجعل شإون ااألحاسٌس تبل

فهو حٌن ٌتؤله الجمال فً سوٌداء فإاده ٌستوحً هذا الجمال 

وحٌن تتؤله الحقٌقة والحكمة . الطاؼً فٌصوغ شعراً متؤلقاً متؤنقاً 

و فً فكره ٌستوحً هاتٌن المادتٌن فٌدون قصة تؤخذ باأللباب، أ

ولقد أصؽٌنا إلى تبلوة شعره فحرك شعورنا . ٌحّبر رواٌة شابقة

وقرأنا نثره فتؤثرنا به بعد أن أثاَر الشْجَو بٌن . أطربنا وأشجاناو

وقصارى . جوانحنا، ثم راقنا ذلك كله وأعجبنا به أٌما إعجاب

 ِِ  .لنا نستسلم لهاالقول فإنه قادر على تحرٌك عواطفنا وجْع

وجد ذات مرة " دالور زنكً"ولعل الشاعر والروابً واللؽوي 

مك فً البحث العلمً واستنباط فسحة فراغ فً بعض أٌامه فانه

الحقابق التارٌخٌة بعد التمحٌص والتدقٌق وموازنتها بالعقل 

إنه إلى . والمنطق واستخبلص اللباب من عمق التارٌخ وأؼواره

هذا وذاك متضلع من اللؽة، جامع لمفرداتها، عارؾ بدقابقها، فبل 

ت ؼرو اذا أصبح مرجعاً وؼدا مثوبة اذا التبست الكلمات، وأشكل

ه اصدها، وهو أٌضاً إلى هذا وذاك خطٌب مفوَّ قالمعانً وعمٌت م

 .ومحّدث لبق، تؤلق نجمه فً المحافل الفكرٌة واألندٌة األدبٌة

ومما ٌجعله جدٌراً بالتقدٌر أنه على جانب جلٌل من الصدق 

والوفاء لعشرابه، واإلخبلص لخبلنه وأصدقابه والسٌما زمبلء 
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سد ما ٌشّخص صورة هذا الوفاء وٌجّ و. الطفولة، ومعارفه القدامى

معناه أنه كلما جرى ذكر الشعر، أو كان الحدٌث عن سٌرته 

األولى وهو ٌترعرع فً عاموده فً طور الطفولة ذكر اسم عمه 

لقد : قال -الشٌخ صدر الدٌن الحسٌنً -كما ٌسمٌه-الروحً

حسوت الكؤس األولى من ٌده على مابدة الشعر فثملت بها ومنذ 

ظة بدأت أحاول الصعود إلى سماء الشعر لعلً أجد لً تلك اللح

 .ذلك أبد اآلبدٌن ىولن أنس. بروجه فً موببلً 

انكلٌزٌاً كبٌراً كان شدٌد االعجاب  تذكر كتب األدب أن كاتباً 

اللوم فعاتبه أحد النقاد واكثر من القاء " كبلنػ"بما ٌكتبه النابؽة 

 :رط قاببلً لهعلٌه بسبب هذا االعجاب المف

وهو " كبلنػ"نراك كثٌر االعجاب إلى حد االفتنان بالكاتب -

رجل لّحانة كثٌر األخطاء النحوٌة، ال ٌحفل بقواعد اللؽة 

 :واصولها فؤجاب

أثمن وأنفس لديَّ من قواعد " كبلنػ"إن سطراً واحداً مما ٌكتبه -

اللؽة جمٌعها، ولٌس من الرأي أن أحرم نفسً من التمتع بطبلوة 

 إن فضل. االنكلٌزي" الكراماتٌك"اق سواد أحدأدبه اكراماً ل

األدباء على اللؽة وسٌرورتها، وذٌوعها، وتداولها، وخلودها 

ألن األدباء هم الذٌن . أفضل من فضل اللؽوٌن علٌها فً ذلك

كل . ٌمهدون سبلها وٌعّبدون طرقها، وٌستدنون نافرها، وٌجمعون
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 بقواعد اللؽة فكم لَحِن، جاهبلً ًء، كثٌر الَ اهذا إذا كان الكاتب خط

ٌكون األدب رفٌعاً، عظٌم القدر، اذا كان الكاتب، لؽوٌاً ملهماً ذا 

موهبة، خالٌاً من ارتكاب الهنات اللؽوٌة وشوابب األخطاء 

 .النحوٌة

 :ٌقول أحد الشعراء

ًَّ كاتب رسالة ذكر فٌها- لقد عرفناك قبل الٌوم شاعراً : "كتب إل

بعد ذلك كاتباً ما تكاد تنظم شعراً، ما تكاد تكتب سطراً، ثم رأٌناك 

بٌتاً واحداً من الشعر، فلَِم لَْم تكتب فً عهدك األول؟ ولَِم لَْم تنظم 

 فً عهدك الثانً؟

كؤنما ظّن صاحب الرسالة أننً اكتب الٌوم بقلٍم ؼٌر قلم األمس 

الشعر اال نثارة من  أو أننً أهٌم فً واٍد ؼٌر ذلك الوادي، وهل

عر إن شاء شعراً، وٌنثرها الكاتب إن شاء نثراً، الدر ٌنظمها الشا

أو نؽمات الموسٌقى ٌسمعها السامع من أفواه الببلبل والحمابم 

وأخرى من أوتار العٌدان والمزاهر، أو عالم من الخٌال ٌطٌر فٌه 

الطابر بقادمتٌن من عروٍض وقافٌة أو خافٌتٌن من الترانٌم 

فٌة وال بحر وما القافٌة والكاتب الخٌالً شاعر ببل قا. واألسجاع

ألوان وأصباغ تعرض للكبلم فٌما  -كما ٌقول المنفلوطً -والبحر

 هبٌنها وبٌن جوهر هٌعرض له من شإونه وأطواره التً ال عبلق

َد القابل وٌتؽنى بما  ٌُرد  وحقٌقته، ولو ال أن ؼرٌزة فً النفس أْن 
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ُد تروٌحاً عن نفسه وتطرٌباً لعاطفة لما نظم ناظم  شعراً وال ٌردَّ

فاذا عرفنا هذه الحقٌقة كان من نافلة القول . روى عروضً بحراً 

ولو أن . دالور زنكً: أن نطرح هذا السإال على الكاتب الشاعر

ألقٌنا علٌه هذا االستفسار لكان جوابه كجواب ذلك الشاعر، ألن 

كتابه النثر، ونظم الشعر من مشٌبته وحسب مما تفٌض به أؼوار 

 .ه جوانحه ومما تجٌش به عواطفهنفسه، وتختلج ب

. أما هذا الكتاب الذي هو بٌن أٌدٌنا فلن أنّوه به ولن ألهج باسمه

بٌد أننً قرأته فً شوق واستمتعت بقراءته استمتاعاً كبٌراً 

وانتفعت منه بؤشٌاء كثٌرة ؼاببة عن البال وهو فً كل األحوال 

 .مرة بعد أخرى جدٌر بالقراءة

 

 

 الشوخىتوفوقىالحسوني
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 النهضة

؟ هلل النهضلة هلً ثلورة شلاملة النهضة، من أٌن تبدأ النهضة

أم نهضة تارٌخٌة؟ ٌبدو أن لمفهوم النهضة إشلكالٌات كثٌلرة، نبلدأ 

 . من كلمة البعث أو االحٌاء أو الوالدة

 :ـ  النهضة فً اللؽة واألدب الكردٌٌن 

  Motamotملن كلملة  Renaissanceالنهضلة كلملة التٌنٌلة

 التجدٌللللد والتؤسللللٌس مللللن جدٌللللد. دة واالحٌللللاءبمعنللللى الللللوال

Renaissance    ًفلً القلرن الخلامس عشلر والسلادس عشلر فل

اٌطالٌا، وانتشلرت النهضلة كمفهلوم فلً جمٌلع أوروبلا، ٌمكننلا أن 

نقللول إن النهضللة حللدثت فللً العللالم القللدٌم فللً القللرون الماضللٌة 

البعٌلللدة وتبلللدلت كمفهلللوم تفلللاعلً فلللً القلللرون الحدٌثلللة فلللً كلللل 

سلللالٌب واالشلللكال وجوانلللب الحٌلللاة، طوٌلللت صلللفحة تارٌخٌلللة األ

قدٌمة، وافتتحت صفحة جدٌدة، حٌث قدمت آفاقاً جدٌدة لئلنسلانٌة، 

 . أحدثت تطورات نحو الحرٌة والدٌمقراطٌة

ٌتؤلؾ العالم القدٌم من طبقات اجتماعٌة ٌسودها نظام سلٌطرة 

.  المزعماء العشابر، ورجال الدٌن الذٌن ٌملكون كل شًء فلً العل

لقد ؼٌرت النهضة هذا الوضع القابم من أساسه، وؼٌرت المجتمع 

نسللانٌة للعللالم والعبلقللات القابمللة بللٌن الظللالم إلواللؽللة والرإٌللة ا

والمظلوم، إذاً بهذا الشكل نجلد أن النهضلة هلً ثلورة ال مثٌلل لهلا 
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نسلان نتلاج إلتجاه العلالم القلدٌم اللذي كلان مرتبطلاً بقٌلود تكبلله، فا

 . معٌن، وعلى أثر ذلك حدثت الثورة مكان وظرؾ

نسلانٌة إلنسلان حٌلث قربتله ملن اإلأحدثت الثلورة شلرخاً فلً ا

وؼٌللرت فللً بنٌللة التفكٌللر واللؽللة والعبلقللات والعللادات والقللوانٌن 

السابدة وفنون المجتمع،  فالنهضة هً ثورة على العادات والروح 

 . القومٌة

ان مرتبطاً بكل هذه نسان حراً فً العالم القدٌم فقد كإللم ٌكن ا

القٌود البالٌة لكن النهضة وجهته نحو األنسنة، تتحدث الكتب علن 

انسللٌكوبٌد،  فللالثورة التللً أحللدثتها النهضللة فللً تجدٌللد االنسللان 

لمٌكلافٌلً إللى ( األمٌلر )لقد تحلول كتلاب .  وشخصٌته المثٌل لها

عقٌللدة تبحللث فلللً سٌاسللة الدوللللة الحدٌثللة، وأسلللس أفكللاره عللللى 

واألوضللاع الجدٌللدة، وكللان مللن رواد النهضللة أمثللال الشخصللٌات 

كولومبللللوس، كوبرنٌكللللوس، الثللللر، كللللالفن، ابللللبلس، مونتفللللون، 

وضللعوا أسسللاً جدٌللدة للعللالم، . وآخللرون..  شكسللبٌر، سللرفانتس

نسللان أن النهضللة كانللت ثللورة إلفالصللعوبة تكمللن عنللدما ٌصللرح ا

. علةتؽٌٌر، تمخض العالم القدٌم الذي كاد أن ٌقلدم ثلورة ؼٌلر متوق

نسانٌة ومعرفة الذات،  ونهضلة الكتلب عللى المسلتوى إلالنهضة ا

على أن النهضة ؼٌرت معالم العالم والمجتملع تلدرٌجٌاً، . النظري

نسانٌة والكتلب أي بمعنلى آخلر انلدماج الجانلب إلوتم ذلك بفضل ا

نسلانٌة آفاقلاً إلالنظري مع الجانب العملً،  وفتحلت أملام العلالم وا

ن والمجتمللع مللن ربقللة النظللام العشللابري نسللاإلكثٌللرة وحللررت ا
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والعللابلً والملللوك واالمللراء والعللداواة الداخلٌللة وقللدمت لبلنسللانٌة 

عالماً سرمدٌاً؛ ومزقت قملٌص الجهلل والفسلاد والحسلد واسلتبدلته 

نسللان، واقتربللت إلبقمللٌص جدٌللد أكثللر حداثللة فللً المجتمعللات وا

روح المجتمعلات االنسلانٌة مللن بعضلها، ونشللرت الكتلب وأنللارت 

فتحت النهضة الطرٌق أملام . قرٌة صؽٌرة فالعالم أصبح نسانٌةإلا

العلللم واألدب والفللن، وجللددت األحاسللٌس والفكللر واللؽللة وروح 

نسلللان، وحوللللت األدب الشلللفهً القلللدٌم إللللى الكتلللابً الملللدّون، إلا

وقدمت أدباً كتابٌاً للمجتمع وتبوأت طبقلة العملال ورجلال المعرفلة 

 . ..لجدٌدةعت المعاٌٌر امراكز ووض

من ضرورٌات العصر الذي نعٌش فٌه أن ٌلتفت األكراد إللى 

أنفسللهم، وقللد كانللت النهضللة ثللورة تجدٌللد وتحللدٌث علللى المجتمللع 

و فتح العلماء والمستشرقون واالدباء آفاقاً مضٌبة  . الرجعً القدٌم

   . أمام االنسان

إن تطللور النهضللة مللرتبط بتطللور المجتمللع الللذي نعللٌش فٌلله 

الوضع القابم بٌن األكراد فتكلون النهضلة حاجلة ماسلة  اضافة إلى

لؤلكلللراد لكلللن لكلللل فتلللرة زمنٌلللة رجالهلللا ومفاهٌمهلللا النهضلللوٌة 

وخصوصلللٌة البللللد والمجتملللع، ملللثبلً أحلللدثت النهضلللة االلمانٌلللة 

وأثلللارت انتبلللاه األمٌلللر جلللبلدت بلللدرخان وجذبتللله  إلحٌلللاء اللؽلللة 

دد ملللن كانلللت المانٌلللا مإلفلللة ملللن عللل. الكردٌلللة واألدب الكلللردي

االمللارات ؼٌللر موحللدة، لللم تكللن دولللة قومٌللة،  وبفضللل النهضللة 

حققت وحدتها بلدأت باللؽلة،  أسسلت وحلدة اللؽلة واألدب والشلعر 
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والفكر القومً ثم وحدة الوطن حتلى تبلوأت صلدارة العلالم ٌمكننلا 

أن نقول تبدأ النهضة فلً وحلدة اللؽلة والثقافلة والفكلر ثلم اللوطن، 

 .  ع الكردي الحالًأعتقد أن هذا ٌناسب الوض

تملر ظلروؾ سٌاسلٌة عللى كردسلتان وتجعلهلا فلً ظلبلم لٌلل 

اٌلران، )دامس وخاصة الوضع فً االجزاء الثبلث من كردسلتان 

وعلى الرؼم من ذلك تتقلدم باتجلاه التؽٌلر واحلداث ( عراق، تركٌا

الجدٌلللد، فالمقاوملللة التلللً نسلللمعها أو نشلللاهدها فلللً تركٌلللا حسلللب 

العداوة اكثر من السابق وعلى ضوء هذا الوضع الجدٌد والتفرقة و

ٌجللب أن نتسلللح بنهضللة جدٌللدة وفُرضللت علٌنللا الحللرب والثللورة 

وانتشللارها فللً كافللة المجللاالت الفكرٌللة واألدبٌللة والمعرفٌللة،  لقللد 

. قهماستٌقظ األكراد من سباتهم الطوٌل وللذلك فهلم ٌطلالبون بحقلو

ٌة، ر النللاس مللن الظلللم والوحشللوٌنللدحر كللل شللًء فللً تركٌللا، ٌفلل

تباح الببلد و تسٌل اللدماء وملن المسلتحٌل أن ننلاقش النهضلة تسو

 . فً هذا الموضوع

لقد تطلور اللوعً الكلردي فلً تركٌلا حسلب حركٌلة المجتملع 

وحسللب االعمللال األدبٌللة والثقافٌللة والفنٌللة، لقللد قللدم الكثٌللر مللن 

الشللباب والفتٌللات أرواحهللم رخٌصللة مللن أجللل األكللراد مللن أجللل 

تصللدر فللً تركٌللا جرٌللدة كردٌللة اسللبوعٌة . ٌللةاحٌللاء الحٌللاة الكرد

وٌلللتم تطلللوٌر اللؽلللة الكردٌلللة وتحلللل العلللادات واألصلللول واألدب 

الكتللابً محللل العللادات القدٌمللة واألدب الشللفهً والتللارٌخ القللدٌم 

وٌلتكلم ؼالبٌلة األكلراد اللؽلة .  وحلت التقنٌة العلمٌلة محلل القدٌملة
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فلسلفٌة وعلمٌلة التركٌة، والٌمكن أن نقول ان هناك حركلة وحٌلاة 

لقلللد حوللللت الكبلسلللٌكٌات الكردٌلللة إللللى . وفنٌلللة وثقافٌلللة كردٌلللة

نسللانٌة إلاالحللرؾ البلتٌنٌللة،  وكتللب الفلكلللور الكللردي، لكللن أٌللن ا

 أٌن الوحدة والعمل المشترك الكلردي؟ ؟والمجتمع والحٌاة الكردٌة

 . أٌن الحركة العلمٌة والثقافٌة وإحٌاء حركة النهضة الكردٌة ؟

فً المستقبل القرٌب نهضة كردٌة، والذٌن ٌناقشون ربما نجد 

النهضة الكردٌة،  ٌقدمون أشٌاء إلى اللؽلة، فلً الٌلوم اللذي ٌكلون 

.  فٌه لؽة الفكر هً لؽة كردٌة ستحدث وحدة اللؽة واألدب الكردي

عنللدما ٌصللل عللدد الكتللب الكردٌللة إلللى عشللرات اآلالؾ،  وٌصللل 

،  وتإسللس المطللابع عللدد الكتللاب ورجاللله والمثقفللٌن إلللى اآلالؾ

الكردٌلللة واالكادٌمٌلللات والمعاهلللد والمإسسلللات الثقافٌلللة، عندبلللذ 

تزدهلللر النهضلللة الكردٌلللة والنهضلللة الٌلللوم ضلللرورة ماسلللة لكلللل 

ملللن المعللللوم أن النهضلللة . الشلللعوب وخاصلللة للشلللعب الكلللردي

السٌاسللٌة واالجتماعٌللة الكردٌللة تللإثر فللً النهضللة الثقافٌللة وطبقللة 

 . المثقفٌن االكراد

لنهضة من بلد إلى آخلر حسلب الظلروؾ االقتصلادٌة تختلؾ ا

والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة واألدبٌلة لكلل بللد وقلد ٌتلؤخر بللد 

عللن اآلخللر أو جللزء مللن كردسللتان عللن األجللزاء األخللرى حسللب 

االستقرار السٌاسً وواقع األنظمة فً كل جزء، أو قد ٌسبق جزء 

النهضللة  االجللزاء األخللرى، لكللن علللى الللرؼم مللن ذلللك نجللد أن

الكردٌللة بللدأت تقرٌبللاً فللً مطلللع الثبلثٌنللات فللً اجللزاء كردسللتان، 
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وقبل ذللك كانلت هنلاك مرحللة المخلاض والثلورات واالنتفاضلات 

وبداٌات الحركة المجتمعٌلة فلً كافلة المجلاالت وهلذا ال ٌعنلً أن 

االنتفاضللات والثللورات توقفللت بعللد هللذه المرحلللة بللل ؼٌللرت مللن 

ا إلللى المجتمللع واالعللداء، أي تؽٌللرت تقنٌاتهللا وأسللالٌبها، ونظرتهلل

العبلقات وجرى تؽٌٌر فً بنٌة العقل الكردي مثبلً حاول المثقفون 

األكراد فً كردستان العراق أن ٌحدثوا ثلورة نهضلوٌة فلً الفكلر 

واألدب والسٌاسة والمجتمع وكافة مجاالت الحٌاة، بعد أن ظهرت 

السٌاسللة  اكتشللافات جدٌللدة فللً علللم اآلثللار وتؽٌللرت المفللاهٌم فللً

والثقافللة والتللارٌخ،  فانقطعللت العبلقللات مللع األفكللار الكبلسللٌكٌة 

القدٌمة فمثبلً فً مجال التارٌخ نسفت مقولة التوراة التً تقلول إن 

التارٌخ هو تارٌخ التوراة، وكذلك جرى تجدٌد فً الحركة األدبٌة 

علللى ٌللد الكاتللب عبللدو كللوران والشللٌخ نللوري شللٌخ صللالح مللع 

الللذي سللاهم فللً تلللك الفتللرة أمثللال بٌللره مٌللرد كللري بعللض مللن مف

الحركللة الفكرٌللة الكردٌللة كمللا كللان للله دور فللً حركللة التحللرر 

اللللوطنً الكلللردي، واشلللتراكه فلللً الجمعٌلللات الوطنٌلللة والثلللورة 

 فللً( زٌللان)الكردٌللة بزعامللة محمللود الحفٌللد ثللم أصللدر جرٌللدة 

وكذلك المفكر الكلردي رفٌلق حلملً اللذي تلرك لنلا آثلاراً  م1926

 .مة فً تارٌخ الثقافة الكردٌةعظٌ

لقلللد ربلللط المثقفلللون األكلللراد المرحللللة الكبلسلللٌكٌة وضلللمان 

ٌعلود األدب الكلردي  .الصحٌح امرورها بالمرحلة الحدٌثة بمعناه

الحدٌث بجذوره إلى المثقفٌن األكراد فً اسطنبول وكانت اللدعوة 
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األوللى للفكللر النهضللوي بعللد صلدور أول جرٌللدة كردٌللة فللً عللام  

 .(كردستان)بعنوان  م 1898

كمللا كللان للمللإرخ الكللردي المعللروؾ محمللد أمللٌن زكللً دور 

هللام فللً رفللد الحضللارة الكردٌللة وربطهللا بالحضللارة العالمٌللة وال 

ٌمكن أن نؽفل دور المفكر والعبلمة توفٌق وهبلً فلً مجلال نشلر 

 .ؽة الكردٌة وأبجدٌتها والقوامٌسالل

ب فلً تللك وقد صدر عدد كبٌر من الجرابلد والمجلبلت والكتل

م 1949-1939مجلللة كبلوٌللز بللٌن عللامً  المرحلللة ونللذكر منهللا،

التً كانت تصل إلى سورٌا وتوزع فً كافلة اجلزاء كردسلتان ثلم 

إضلللللافة إللللللى الكتلللللب التارٌخٌلللللة  م1942علللللام ( زٌلللللن)مجللللللة 

والفولكلورٌللة واألدبٌللة والثقافٌللة ومللن إلتللؾ حللول هللذه المجللبلت 

ٌللق وهبللً، عللبلء الللدٌن والمنللابر العلمٌللة، محمللد أمللٌن زكللً، توف

سجادي وؼٌرهم مملن سلاهموا فلً تطلوٌر النهضلة، وملن اللرواد 

بٌللره مٌللرد رحلللة األولللى إضلافة إلللى الشللاعر األوابلل فللً تلللك الم

وعبدو كوران كلان هنلاك الشلٌخ نلوري شلٌخ صلالح، وكلامٌران 

مكللري، وأحمللد هللردي وجمٌللل صللابب وكاكللا فتللاح الللذي اسللتلم 

وقلد اسلتمرت هلذه الفتلرة حتلى . ه مٌلردبٌلر فلاةجرٌدة زٌان بعد و

نهاٌة الخمسٌنات، وٌعتبر بحق ملن اللرواد األوابلل اللذٌن سلاهموا 

 . وشاركوا بشكل فعال فً النهضة الكردٌة فً جمٌع المجاالت

وقد . ي كان متمماً للجٌل األول للنهضةوجاء الجٌل الثانً الذ

ٌحدد (  Ruwangeالمرصد ) أصدر شٌركوه بٌكس بٌاناً بعنوان 
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فٌه تجدٌد األدب حسب المرحلة التً ٌعٌش فٌها مع بعض زمبلبه  

أمثللال لطٌللؾ هلمللت، وأنللور شللاكلً، ومإٌللد الطٌللب، وسللعد و 

كلان مصلطفى صلالح  دش، وؼٌرهم، أما فً مجال القصلة فقلبرو

كللاك  كللرٌم، طللاهر صللالح سللعٌد، حسللٌن عللارؾ، جللبلل مٌللرزا،

كللان ٌعمللل فللً  بوطللانً وأحللبلم منصللور وآزاد عبدالواحللد الللذي

 .مجال النقد أٌضاً 

 ماضلًتً تطورت فً ثمانٌلات القلرن الأما النهضة األدبٌة ال

والتلللً كانلللت اسلللتمرارٌة لرجلللال النهضلللة األوابلللل، فقلللد كانلللت 

المجموعلة ملن المثقفللٌن ٌعمللون فلً مجللال األدب عاملة وٌنللادون 

بالحداثللة األدبٌللة والتحللدٌث ومللن الشللعراء أنللور مصللٌفً وصللباح 

جبللار ومللن القصاصللٌن والللروابٌٌن . مٌنلله در ابللراهٌمرنجللدر وقللا

ومن  .ل دهاتً وشٌرزاد حسن وبختٌار علًجمال ؼرٌب، وفٌص

كلان هنلاك مجموعلة أخلرى تعملل بجلد دإوب ملنهم  ،جهة أخرى

كللرٌم دشللتً، هاشللم سللراج، عبللدالمطلب عبللدو، صللبلح جللبلل، 

 . والدكتور فرهاد بٌربال، والدكتور كمال معروؾ مصطفى

دت هجللرة المثقفللٌن األكللراد فللً بداٌللة الثمانٌنللات الللى وازدا

أوروبللا، وهللذا مللنحهم فرصللة الللتبلقح والتللزاوج الثقللافً وفتحللت 

أمامهم آفاقاً واسلعة وفكلراً متنلوراً، وظهلرت نتابجله فلً انتفاضلة 

وعودة المثقفٌن الوطنٌٌن األكراد إلى الوطن بعد انشلاء م،  1991

وصدور عدد كبٌر من المجبلت حكومة أقلٌم كردستان البرلمانٌة، 
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والكتب والجرابد والمنشورات بكافة أنواعها، وقلد تعجلز مإسسلة 

 .حكومٌة رسمٌة عن اصدار تلك الكمٌة الهابلة

هذا وقد ظهرت بلوادر النهضلة الكردٌلة فلً كردسلتان اٌلران 

فلللً المجلللال ( مهابلللاد)وخاصلللة أثنلللاء قٌلللام جمهورٌلللة كردسلللتان 

د كان الشاعر هزار وهلٌمن ودللدار فق .السٌاسً والثقافً واألدبً

( األم كردسلتان)من شعراء الجمهورٌة إضافة إللى علرض اوبلرا 

التللً كانللت تعتبللر نقطللة البداٌللة أو االنعطللاؾ التللارٌخً فللً حٌللاة 

 .النهضة الفكرٌة والفنٌة الكردٌة 

وأمللا النهضلللة الفكرٌلللة التللً حلللدثت بلللٌن أكللراد سلللورٌا فلللً 

هلم أعبلمهلا المفكلر والعبلملة ثبلثٌنات القلرن العشلرٌن كلان ملن أ

بلاء بلاالحرؾ البلتٌنٌلة  جبلدت عالً بلدرخان عنلدما أصلدر أللؾ

بتلك األحرؾ للمرة االولى فاجتمع حوله  "هاوار"وصدرت مجلة 

مجموعة من المثقفٌن والوطنٌٌن األكراد ومن هإالء الذٌن نشروا 

جكرخللوٌن وقللدري جلان وعثمللان صللبري  :اللوعً القللومً أمثلال

نورالدٌن ظاظا والدكتور كامٌران بدرخان وأحمد نلامً والدكتور 

لقلد تحملل هلإالء اللرواد األوابلل للنهضلة  .واللخ...وحسن هشلٌار

الكردٌللة أعبللاء كثٌللرة فللً سللبٌل تطللوٌر اللؽللة وتحرٌللر االنسللان 

الكلللردي ملللن النظلللام العشلللابري والطلللابفً القدٌم،وتوعٌلللة الجٌلللل 

اللذي كانلت تسلود الجدٌد توعٌة وطنٌة قومٌة نهضوٌة فً الوقلت 

فٌلله العبلقللات القدٌمللة مللن االسللتؽبلل والظلللم والجهللل واألمللراض 

وكلان للرواد النهضلة عبلقلات ملع . المتفشٌة فً المجتمع الكلردي
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المثقفلللٌن والنهضلللوٌٌن األكلللراد فلللً كردسلللتان العلللراق وتركٌلللا 

وأرمٌنٌا أمثال موسى عنتر اللذي بقلً فلً داخلل كردسلتان تركٌلا 

 ،ت الثقافٌللة والسٌاسللٌة لتحرٌللر األكللرادوعمللل فللً كافللة المجللبل

وكذلك محمد أمٌن زكً الذي قلرأ التلارٌخ الكلردي قلراءة جدٌلدة، 

 ،وعبلء الدٌن سلجادي وتوفٌلق وهبلً وكلوران وؼٌلرهم كثٌلرون

إللللى أن امتلللدت حلللدود هلللذه العبلقلللات وشلللملت الحركلللة الثقافٌلللة 

واألدبٌلللة وخاصلللة فلللً مجلللال الفولكللللور  الكلللردي إللللى االتحلللاد 

بلاء اللؽلة  مع المفكر النهضوي الذي وضع اللؾ ،فٌاتً سابقاً السو

الراعلللً )الكردٌلللة علللرب شلللمو اللللذي كتلللب أول رواٌلللة كردٌلللة 

وٌعتبلللر مإسلللس الرواٌلللة الكردٌلللة الحدٌثلللة، وملللن ثلللم (  الكلللردي

 .البروفٌسور قنات كردو وؼٌرهم 

 



23 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

 ؟1أٌن نحن من لغتنا
 

 "ته وقراءتهاإنه لهواٌن عظٌم أن ٌكون المرء جاهالً بكتابة لغ"

 "جالدت بدرخان -مجلة هاوار "                                      

 

 .الشٌخ توفٌق الحسٌنً: ترجمة

 

إن الشعب الكردي كسابر األمم والشعوب صاحب ثقافة وأدب 

وتارٌخ، وتراث شعبً، وٌمتلك لؽة قوٌمة تسعفه فً التعبٌر عما 

اً فً مجال اآلداب ولقد أدى دوراً عظٌم. ٌختلج بٌن جوانحه

ومما ٌحز فً النفس أن المؽتصبٌن . والعلوم فً المنطقة بؤسرها

ومنذ ذلك  ،استطاعوا تجزبة كردستان فً زمن من األزمنة

 ب الكردي وتؽٌرت رؼباته وامنٌاته،التارٌخ تبدلت آمال الشع

ًّ  ،ونمط حٌاته وضاع من جراء ذلك حقه فً تطوٌر لؽته والرق

عة تنعكس علٌها الصورة الحقٌقٌة الناصعة بها وجعلها أداة طٌّ 

كما ضاع الشًء الكثٌر من تارٌخه  ،لعلومه وشعره ونثره

 .المرصع بالبطوالت والمروءة والفضابل

إن اللؽة هً عماد كل الحضارات، فمن خبللها وصلت إلٌنا 

أخبار األولٌن وعلومهم، وعن طرٌقها َبلََؽْتنا أنباء مدنٌاتهم، تلك 

. قد نقرإها مدونة فً الرقم واأللواح أْو ورق البردي التًاألنباء 

                                                           
1
 سوريا.2003خريف-2002،شتاء/28-27./،العدد((Pirsجملة  
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واللؽة هً التً تحفظ تلك الخواطر والمشاعر وتنقل إلٌنا صورة 

 .فإذا ضاعت لؽة أمة فقل علٌها السبلم. ابرةم الؽعن حٌاة األم

ٌقول المعنٌون بتارٌخ اللؽات أن هناك فً وقتنا الراهن ما 

لفة، وهذه اللؽات، أُشتق ٌناهز مابتً لؽة تنطق بها شعوب مخت

 .بعضها من بعض ثم تفرعت وأطلقت علٌها اسماء خاصة

إنَّ اللؽة الكردٌة هً احدى اللؽات التً تنضوي تحت لواء 

أوربٌة، التً تتؤلؾ -المجموعة االٌرانٌة المتفرعة من اللؽة الهندو

وٌقال  ....من اللؽة الكردٌة والفارسٌة، واألفؽانٌة واللؽة الطاجكٌة

اللؽة الكردٌة وجدت بٌن الشعب الكردي فً عشرٌن لهجة  أنّ 

منطوقة، بٌد أنه مع مرور األزمان تقلصت هذه اللهجات وتبدلت 

: ادٌة واجتماعٌة وهًواختزلتها أربع لهجاٍت ألسباب اقتص

 .، والصورانٌة والهورامٌة(الدوملٌة) أو والزازٌةالكرمانجٌة، 

راد أستخدموا أول وٌزعم بعض المإرخٌن والباحثٌن أن األك

َد أنهم وجدوا الكتابة  ٌْ وهلة الكتابة المسمارٌة فً تدوٌن لؽتهم، َب

والخطوط العربٌة بدٌبلً عن الحروؾ المسمارٌة بعد الفتوحات 

االسبلمٌة التً أتت على كل العلوم والثقافات الكردٌة المدونة 

ومن بعد ذلك تجزأت أرض كردستان ووقعت . بالكتابة المسمارٌة

هٌمنة اربع دول فرضت على أهلها التعلٌم وتحصٌل  تحت

المعرفة بلؽات أخرى ؼٌر اللؽة الكردٌة كالتركٌة فً تركٌا 

والفارسٌة فً اٌران والعربٌة فً العراق وسورٌة، وهذا مما 

جعل الشعب الكردي ٌزداد بعداً عن لؽته األم التً هً عماد 
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جتماعٌة جمٌع مقوماته التارٌخٌة والقومٌة والتراثٌة واال

 .واالقتصادٌة واالنسانٌة

 

ٌقول العبلّمة الضلٌع من أسرار اللؽة الكردٌة جبلدت 

مل وحدة ال تكت. هً الشرط األساسً للوجود إن اللؽة:" بدرخان

األكراد إال بوحدة لؽتهم وال تتوحد لؽتهم إال باتحاد حروؾ 

 ".كتابتهم

وب من إن اللؽة الكردٌة حتى اآلن ما تزال تّدون بثبلثة ضر

العربٌة والبلتٌنٌة والكٌرٌلٌة، وال تخلو هذه : الحروؾ واألبجدٌات

ووجود هذه . الكتابات من خبلؾ بٌن الذٌن ٌكتبونها هنا وهناك

االبجدٌات الثبلث كوجود ثبلثة خطوط فاصلة بٌن افراد الشعب 

الكردي الواحد الذٌن ٌعٌشون فً هذا الجزء من كردستان أو 

جمة عن واقع األكراد وتشتتهم فً األجزاء وهذه الظاهرة نا. ذاك

 .األربعة

فً هذا الزمان -كل امريء: "ٌقول الشاعر العظٌم أحمد خانً

 ".فً بناء جداره( بّناء)معلم 

ٌتنا وشخصٌتنا لٌس إن الجدار الذي ٌحمٌنا وٌحافظ على هو

الحارس والدٌدبان األمٌن على ماضٌنا  سوى لؽة األم فهً

 .وحاضرنا ومستقبلنا
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إنَّ لؽتنا  الشبٌهة بشجرة التوت : "قول العبلمة سعٌد النورسًٌ

واالبتعاد عن لؽة .... فً النمو والتفرع لها قابلٌة الذبول والتردي

 .مدنٌتكم وحضارتكمسوؾ تقٌم الدعوى على  ...المدنٌة

أي إذا لم نحافظ علٌها من الذبول، ولم نطورها مع تطور 

لمتنورٌن اصحاب الفكر العصر، فالمسإولٌة تقع على عاتق ا

 .والقلم والشؤن

جبلدت بدرخان هذه الحقٌقة فصاغ  لقد أدرك العبلمة اللؽوي

للؽة الكردٌة أبجدٌة من الحروؾ البلتٌنٌة وضبط لها القواعد 

فكان ذلك سبباً فً افشاء هذه " هاوار"والرموز وأصدر بها مجلة 

ن ٌدرك هذه كا وإذ. ا ٌوماً بعد ٌوم واألخذ بهاالكتابة وانتشاره

 تفً بالؽرض اللفظً فً الحقٌقة، وٌعلم أن الحروؾ العربٌة ال

م ألن 1918استعاض عنها بالحرؾ البلتٌنً عام الكردٌة 

أعلن هذه  1932الحروؾ العربٌة حروؾ صامتة، وفً عام 

وقد  1943-1932"هاوار"الكتابة الجدٌدة على صفحات مجلة 

 .سلؾ أن نّوهنا بذلك

لدعوة الى تبنً هذه األبجدٌة، والى قراءه إن ا. وفً الحقٌقة

اللؽة وكتابتها لٌست من الواجبات الملقاة على عاتق األدباء 

والكتاب وحدهم وحسب، بل هً دعوة عامة شاملة ٌنبؽً لجمٌع 

 .األكراد النهوض بها

وقصارى القول فإن تداول اللؽة من تحّدٍث وتلقٌٍن وتعلٌٍم هو 

 .ودالخط الفاصل بٌن العدم والوج
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 بداٌة نشوء الجمعٌات
 والحركات الثقافٌة الكردٌة فً سورٌة 

 (صفحات مجهولة)

 

 :مدخل

استٌقظ الشعور القومً الكردي فً تارٌخ الحركة التحررٌة 

القومٌة الكردٌة فً نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة القرن 

العشرٌن، مع بداٌة ظهور الصحؾ الكردٌة التً تطورت تطوراً 

الكردي، وانبعاث  مجال الفكر السٌاسً واالجتماعًً ملحوظاً ف

طبقة من المثقفٌن األكراد، وااللتفاؾ حول القوى السٌاسٌة التً 

للثقافة  -وقد رأى هإالء أن الصحؾ منبع. نشؤت فً تلك المرحلة

واألدب وهذا ما أدى الى ازدٌاد عدد المثقفٌن والكتاب واألدباء 

( كردستان)صبحت جرٌدة فً نهاٌة القرن التاسع عشر، حتى أ

منبراً لئلٌدٌولوجٌة السٌاسٌة الكردٌة المناهضة للحكم العثمانً، 

وحافظت على دورها الرٌادي فً مجال الفكر السٌاسً 

وٌعود لها الفضل فً تسهٌل طرٌق  ،واإلٌدٌولوجٌة الكردٌة

 .الحرٌة والتحرر والتقدم الحضاري

اسع عشر خطا تارٌخ األدب الكردي فً نهاٌة القرن الت

حاجً قادر "خطوات متقدمة على أٌدي الشعراء األكراد أمثال 

وقد لعبت هذه الخطوة السباقة دورا كبٌراً فً ، وآخرٌن "كوئً

انتعاش الشعور القومً الكردي أٌضاً مما جعل الشعراء والكتاب 
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ٌحذون حذو األقدمٌن، حتى أصبحوا رسبلً للثقافة والدٌمقراطٌة، 

واالجتماعٌة ، صباً على الفروقات الطبقٌةولم ٌكن االهتمام من

واالقتصادٌة، بل كان جل اهتمام هإالء ٌنصب على القضاٌا 

 .واستنهاض الشعور القومً الكردي لدى الشعب، القومٌة

 

، برز (تركٌا الفتاة)مع ظهور حزب ، م1908فً نهاٌة عام 

عهد جدٌد فً تنوٌر الشعور القومً، وارتباط النضال السٌاسً 

بعض السٌاسٌٌن والمثقفٌن بوجود ( تركٌا الفتاة)حزب داخل 

، وعندما أهمل حزب تركٌا الفتاة القضاٌا الكردٌة بل األكراد

ناهض األفكار القومٌة الكردٌة، تؤسست على أثر ذلك جمعٌات 

كردٌة تهدؾ الى نشر العلوم والمعارؾ وتنوٌر الشعب من 

لقد ، الخ…(ٌفًه)و ( بٌشكتنا كرد)و ( هفكاري: )ومنها ،خبللها

تركٌا )لعب المثقفون والسٌاسٌون األكراد دورا كبٌرا فً حزب 

مطالب فً الوقت الذي كان أعضاء الحزب ٌقفون ضد ( الفتاة

األكراد وأفكارهم القومٌة، لذا توحد نضال المثقفٌن وتراصت 

 .صفوفهم فً توجٌه الشعب وتوحٌد األكراد وتقدمهم

على الساحة التركٌة، ( ًاالتحاد والترق)سٌطر حزب عندما 

، واستمروا وقفوا ضد المطالب الكردٌة فً الحرٌة واالستقبلل

متمسكٌن بؤفكار وحسابات متخلفة، بل أنهم أهملوا مطالب الكرد 

، إال أنهم ما فً البداٌة لكسبهم فترة من الزمن وهم الذٌن سعوا

 .لبثوا بعد ذلك أن سعوا الى خنق وانكار مطالبهم
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فً  هاورافق .تتطور وتتعاظم الكردٌة لتحررٌةا كانت الحركة

( م1908شروق كردستان ) تلك المرحلة صدور صحؾ كردٌة 

روزا كرد )و ( م1913ٌكبون)و ( م1909-1908كردستان )

وقد أخذت هذه الصحؾ . …،(م1913هتاوي كرد)و  (م1913

على عاتقها مهمة التعرٌؾ باإلٌدٌولوجٌة القومٌة الكردٌة، 

بة بالمزٌد من الكتب التً تتناول القضاٌا ونشرها والمطال

السٌاسٌة الكردٌة، الى أن تبلورت رإٌة قومٌة كردٌة فً تلك 

وأدرك زعماء األكراد السٌاسٌون أهمٌة دور اإلعبلم . المرحلة

فً حٌاة الشعوب وفً الحركة النضالٌة والسٌاسٌة والثقافٌة، 

األكراد  ذا تؤثٌر قوي بٌد المناضلٌن وأصبح اإلعبلم سبلحاً 

 ضربلمواجهة ظلم األتراك وتهجٌر األكراد من مناطقهم، و

الحركة القومٌة على أرض كردستان، بل وتفتٌت وحدة 

كردستان، لكن اإلعبلم ظل شوكة تعترض طرٌق ظلم األتراك، 

األكراد، وإٌقاد روح القومٌة الكردٌة نضال وساعد فً تطوٌر 

رسل الذٌن حملوا وانتشارها على النطاق العالمً عن طرٌق ال

 .أهداؾ القضٌة الكردٌة فً الساحات العالمٌة

انخفضت نسبة الكتب والمنشورات التً كانت تنشر، 

وتضاءل دورها، بعد أن قدمت أعماالً عظٌمة وخدمات جلٌلة 

لجمع شمل األكراد وتوحٌد أفكارهم وتطورهم، نتٌجة ممارسات 

 .، ونواٌاهم العدوانٌةالكمالٌٌن-االتراك
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 ثارتٌة القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن، فً نها

تطالب بحقوقها المشروعة وهً الشعوب المضطهدة فً العالم 

توصل كل من الٌونانٌٌن  من خبلل الثورات واالنتفاضات،

ٌاناتهم والبلؽار والصرب والرومان وؼٌرهم الى تؤسٌس ك

ت تح ، شكل العرب دوالً نفسها  الفترةوخبلل  .السٌاسٌة المستقلة

بدأ الكرد  نفسها وخبلل الفترة ,االنتدابٌن الفرنسً واالنكلٌزي

أٌضاً نضالهم من أجل الحرٌة، ؼٌر أن مطالب األمة الكردٌة فً 

لتشكٌل دولتها الخاصة، قد جرى  ولةذالمب الحرٌة، وجهودها

وجرى تطبٌق سٌاسة التجزبة تجاه األمة  ,قها فً الدماءاؼرا

أجزاء، ٌلحق كل جزء  خمسةالى ن كردستا، وانقسمت الكردٌة

ه بدولة مستقلة، وأصبح لكل جزء من أجزاء كردستان مشكبلت

وقد جرى عزل الكرد بعضهم عن  .وقضاٌاه المستقلة لذاته وبذاته

باالسبلك الشابكة وحقول األلؽام والعوارض  اآلخر البعض

ؤدخلت أجزاء ف وكؤن هذا هو قدرها أن تنقسم، .وأبراج المراقبة

أما األجزاء الؽربٌة  ان الجنوبٌة تحت الحماٌة االنكلٌزٌة،كردست

أما األجزاء الشمالٌة فقد كانت  فقد كانت تحت الحماٌة الفرنسٌة،

من نصٌب الكمالٌٌن، وفٌما ٌخص األجزاء الشرقٌة فؤنها وابتداء 

قرن التاسع عشر كانت تحت سٌطرة الشاه المن منتصؾ 

وبعثرة قواها، فؤن مسؤلة وكنتٌجة لتقسٌم كردستان  .اإلٌرانً

أذابتها ومحوها من الوجود ؼالباً ما كانت تظهر على جدول 

وكارتباط بذلك فؤنه كمشاركة محددة فً هذا االتجاه  األعمال،
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مسؤلة األراضً الكردٌة المتبقٌة فً إطار اٌران الى لعبت 

قسمٌن، حٌث أن احد هذه األجزاء منذ تلك األزمنة دخل فً إطار 

وأدى هذا  .ٌصرٌة، وهً تقع اآلن فً جمهورٌة أرمٌنٌاروسٌا الق

 اقتصادٌا، اجتماعٌا،)الى شرخ فً الحٌاة الكردٌة العامة، 

وٌعٌش حٌاة ، وبات الكردي ٌعٌش على أرضه ؼرٌبا( وسٌاسٌا

ؼٌر مستقرة قوامها القلق، وتبعثرت اآلمال وترسخت سٌاسة 

نضال فً كل األمر الواقع، وتؽٌرت فً ما بعد أشكال ومطالب ال

 .جزء حسب الواقع الذي هو فٌه

 

 :الموضوع

أرٌد أن أتناول فً هذا المقال بداٌة نشوء الجمعٌات 

والحركات الثقافٌة الكردٌة فً سورٌا باختصار، هذا المقال لٌس 

بحثاً أدبٌاً وال هو مقال تحلٌلً حول الحركة األدبٌة أو تارٌخ 

لضوء على فترة الجمعٌات، إنما هو مقال ال ٌتعدى تسلٌط ا

مجهولة بالنسبة لنا، وقد كانت فترة مزدهرة، نشطة للجمعٌات 

التً كانت فً طرٌقها الى االندثار أو الذوبان، أو ربما فترة 

أود االشارة الى أن . منسٌة من تارٌخ الحركة األدبٌة والسٌاسٌة

هذا هو المقال األول الذي ٌتناول تارٌخ الجمعٌات الكردٌة فً 

وتكمن صعوبة المقال فً قلة عدد  .ة مختصرةسورٌة بصور

المصادر والمراجع التً تتحدث عن تلك الفترة، لذا ترتب علً 

أن أقوم بجوالت مٌدانٌة، وأدون معلومات من أفواه الشخصٌات 



32 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

الذٌن عاٌشوا تلك المرحلة، وحصلت على بعض المسودات 

.. وؼٌره( رحمه و)المحفوظة لدى المإرخ حسن هشٌار، 

مدت علٌها حسب مقتضٌات العمل وخاصة اعداد مجلة عتاو

 .آكاهً الكردٌة

وأخٌراً فلٌعذرنً القارىء الكرٌم سلفاً، إن لم استوؾ جوانب 

 .المقال، وأؼنٌه بشكل كامل

التجؤ كثٌر من الوطنٌٌن والمناضلٌن األكراد الذٌن شاركوا 

ال فً ثورة الشٌخ سعٌد البٌرانً وانتفاضة آكري التً قادها الجنر

هرباً من ظلم  (شمال سورٌا)إحسان نوري باشا الى الجزٌرة 

. ، بعد الفشل الذي أصاب الحركتٌنالكمالٌٌن-وتعسؾ االتراك

ومن هإالء األمٌر جبلدت عالً بدرخان، الدكتور أحمد نافذ، 

أوصمان صبري، حمزة مكسً، أكرم جمٌل باشا، قدري جمٌل 

دٌرسمً، حسن باشا، ممدوح سلٌم، قدري جان دٌركً، نوري 

الرحمن علً ٌونس آؼا، أمٌن أحمد برٌخانً،  هشٌار، عبد

نورالدٌن ظاظا، وؼٌرهم كثٌرون ممن لم تسعفنً الذاكرة 

 .باسمابهم

كانت السلطات الفرنسٌة تحتل سورٌا، وتنظر الى األكراد 

حٌث منعت نشاط األكراد، . ضمن حدود مصالحها الخاصة فقط

لكن . عبر المناطق الحدودٌة ومنعت تسللهم الى أراضً تركٌا

تملٌه المصلحة الفرنسٌة، بعد اناً كانت تسمح لهم بما تتطلب وأحٌ

ذلك لم توافق الحكومة الفرنسٌة على نشاط األكراد عبر الحدود 
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السورٌة، لذا أرتؤت حكومة االنتداب أن تنقل هإالء الى -التركٌة

 ستقرارالداخل، لتبعدهم عن المناطق الحدودٌة، فسمحت لهم باال

 .فً مدٌنة دمشق فً الداخل

أدرك هإالء المثقفون بحسهم القومً وشعورهم بالمسإولٌة 

تجاه القضٌة الكردٌة، أن هناك وسٌلة أخرى للنضال بعد أن 

، وباشروا (االنتفاضة والثورة)خانهم السبلح فً الحركتٌن 

نشاطهم األدبً والسٌاسً من خبلل المجبلت والكتب وكرسوه 

عور القومً الكردي، لذلك اجتمع عدد من المثقفٌن إلٌقاظ الش

الكرد حول األمٌر جبلدت عالً بدرخان وحثهم األمٌر على 

أهمٌة دور المعرفة والثقافة، وأنها ال تقل أهمٌة عن دور السبلح 

 :فقال

لم تستطع ... أٌها األخوة األكراد، أٌها المثقفون الشجعان) 

ولم نحقق الهدف الذي  الثورات واالنتفاضات أن توحد شعبنا،

علٌنا اآلن أن نتسلح بالعلم والثقافة، ونطور ... ناضلنا من أجله

فلٌكن العلم هو ... ثقافتنا وفولكلورنا الغنً ونتعرف على تارٌخنا

 .(والى األمام.... السالح المرشد دائماً لنا

ظهرت الحركة القومٌة الكردٌة فً سورٌا، ونشؤت، منذ 

شكل جمعٌات ونواد ثقافٌة واجتماعٌة  بداٌة الثبلثٌنات على

القومٌة،  (م7291خوٌبون)كما برزت أٌضاً حركة  ورٌاضٌة،

ونشطت . التً ركزت نضالها بشكل أساسً على كردستان تركٌا
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حٌنذاك حركة ثقافٌة واسعة فً مجاالت النشر، والتؤلٌؾ، 

 .والشعر، واألدب

 أصدر األمٌر جبلدت عالً بدرخان مع عدد من المثقفٌن

، واستطاع المرحوم بفضل م(1943-1932) هاواراألكراد مجلة 

اسهامه الكرٌم ورعاٌته النبٌلة جعلها مدرسة أدبٌة تدرج على 

صفحاتها أقبلم نخبة من الشعراء واألدباء الكرد وال نبالػ اذا قلنا 

وكان له الفضل فً احٌاء الشعور . انها كانت مدرسة قابمة بذاتها

منعت . كراد الموجودٌن فً دمشقالقومً لدى الشباب األ

الحكومة الفرنسٌة اصدار المجلة عدة مرات، وٌعود السبب الى 

دعم ومساعدة بل ومشاركة األكراد مع الحركة الوطنٌة العربٌة 

وعلى الرؼم من ذلك لم .... نسًفً سورٌا ضد االستعمار الفر

قؾ المثقفون األكراد مكتوفً األٌدي، بل أصدرت مجلة ٌ

سلسلة من الكتب الكردٌة التً تهتم  م(1943-1932هاوار)

 .بالثقافة والتارٌخ واللؽة واألدب الكردي

-7299روناهً)كما أصدرالعبلمة جبلدت بدرخان مجلة 

، حٌث اهتمت المجلة فً صفحاتها األولى بؤخبار م(7291

الحرب العالمٌة الثانٌة، وهً أول مجلة كردٌة مصورة تهتم 

ومتواصل وباألحرؾ البلتٌنٌة، إضافة بؤخبار الحرب بشكل دابم 

. ور الكرديالى اهتمامها بالجانب الثقافً واألدبً، والفولكل

حاضنة اللؽة الكردٌة، ( روناهً و هاوار)وأعتبرت مجلتا 

وحافظت على اللؽة األدبٌة الراقٌة، الخالٌة من الشوابب، ولعبت 
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بلتٌنٌة بٌن المجلتان دوراً كبٌراً فً نشر اللؽة الكردٌة باالحرؾ ال

األكراد وخاصة استنباط المفردات الجدٌدة واشتقاقها، وانتشرت 

هاتان المجلتان فً جمٌع المناطق الكردٌة فً سورٌا وخارجها، 

كالعادات )وقد تناولت المجلتان موضوعات شتى تارٌخٌة 

والتقالٌد، والفولكلور، واألؼانً واألمثال والقصص واللؽة 

 (.الخ....والشعر

لمرحلة معنونة بمرحلة البدرخانٌٌن، الذٌن ضحوا، إن هذه ا

بالؽالً والنفٌس، من أجل الكورد وكردستان، ورفعوا راٌة 

التحرٌر والنضال، ونشروا العلم والمعرفة، واٌقظوا ورسخوا 

 .الوعً القومً الكردي بٌن أبناء جلدتهم

 فً تلك المرحلة كانت مدٌنة دمشق مركزاً الصدار المجلتٌنف

اللتٌن لعبتا، مع وجود المناضلٌن األكراد  ،(روناهًهاوار و )

الذٌن نقلهم الفرنسٌون الى دمشق، دوراً وتؤثٌراً مباشرٌن 

مما شباب األكراد فً دمشق، الالستنهاض الشعور القومً عند 

، وكان سكرتٌر (نادي هنانو)دفعهم الى تؤسٌس ناد ثقافً باسم 

من الشباب األكراد  ٌنكثٌرالنادي الشاب بهاء الدٌن وانلً، ضم ال

ومن اعمال ونشاطات النادي . فً الحً، الذٌن التفوا حول النادي

المشاركة فً الذكرى الثانٌة لوفاة األمٌر جبلدت بدرخان، والقى 

اما شباب النادي فتطوعوا . سكرتٌر النادي كلمة بهذه المناسبة

وقد حلوا صدورهم بشارات سوداء بمناسبة . لخدمة الحفل

 .اللٌمةالذكرى ا
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تؤسست فً دمشق، فً حً األكراد، جمعٌة م 1939وفً عام 

اً من أي وحدة الشباب، ضمت عدداً كبٌر( ٌكٌتٌا خورتان)باسم 

 الثقافً إلٌها، صبلح الدٌن ناديالشباب وخاصة بعد إنضمام 

بمساعدة و (نادي كردستان)وتؽٌر األسم الى  ونادي هنانو

اجتمع حوله ن ظاظا، والشاب نورالدٌالمناضل أوصمان صبري 

 وهو نادٍ  (نادي كردستان)و  مجموعة من الشباب األكراد،

رٌاضً، ٌهدؾ الى جمع شمل الشباب األكراد، واستنهاض 

الشعور القومً الكردي لدى الناشبة، وفتح دورات لتعلٌم اللؽة 

وقد استقطب النادي من خبلل نشاطه الرٌاضً الشباب . الكردٌة

ركن )بعضهم حتى اآلن فً حً األكراد  األكراد، وما ٌزال ٌوجد

وهم أحٌاء ٌرزقون، وقد كان المعلق الرٌاضً السوري ( الدٌن

العب كرة قدم وعضوا فً ( عدنان بوظو)الشهٌر المرحوم 

النادي، وشارك النادي فً احٌاء المناسبات القومٌة، واحتضن 

أٌضاً الطبلب القادمٌن من المناطق الكردٌة الى دمشق من أجل 

 .راسة أو العملالد

التعاون ومساعدة )تؤسست فً مدٌنة الحسكة، جمعٌة 

 .1932فً عام ( الفقراء األكراد

الرعٌل ومن  اعضاء فً جمعٌة خوٌبون المإسسونكان 

بعد فشل ثورة  ،(شمال سورٌا)األول الذٌن التجؤوا الى الجزٌرة 

حسن حاجو آؼا، عارؾ عباس، : )الشٌخ سعٌد وآكري، ومنهم

الرحمن علً  الدكتور أحمد نافذ، المناضل عبدجكرخوٌن، 
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 مٌن أحمد برٌخانً، وأوصمان صبريٌونس، حمزة بك، أ

الجمعٌة تهدؾ الى تحسٌن أوضاع الفقراء األكراد (. الخ....

المعٌشٌة والصحٌة والتعلٌمٌة، واالهتمام بالقضاٌا االجتماعٌة 

وقد (. بناء المشافً، فتح المدارس، صندق التعاون للمحتاجٌن)

نشرت الجمعٌة تعرٌفاً بؤهدافها على الصفحة األولى من مجلة 

، وطلبت 1932/ حزٌران/1العدد الثانً الصادر فً ( هاوار)

المساعدة من أؼنٌاء األكراد، والمشاركة فً الجمعٌة لجمع 

التبرعات النقدٌة والعٌنٌة وارسالها الى مركز الجمعٌة فً 

روع الجمعٌة فً ؼالبٌة الحسكة من قبل فروعها، وقد انتشرت ف

المناطق فً الجزٌرة، والمناطق الكردٌة األخرى، ونذكر أن 

وكان لهذه . ممثل الجمعٌة فً دمشق كان الدكتور أحمد نافذ

الجمعٌة الفضل فً تشجٌع الشباب األكراد على فتح دورات لتعلٌم 

اللؽة ونشر الوعً بٌن ابناء الكرد وفتح نواد ثقافٌة ورٌاضٌة 

الشعور القومً بٌن الشباب والناشبة وطبلب واستنهاض 

 .المدارس

فً ( نادي شباب الكرد فً عاموده)تؤسس أول ناد كردي 

مدٌنة عاموده فً منتصؾ الثبلثٌنات، وكانت اعمال النادي تتم 

تحت اشراؾ محمد علً شوٌش وٌقوم الشاعر جكرخوٌن بادارة 

 النادي وٌدرس الشعر الكردي للطبلب، وهناك مجموعة من

األساتذة الذٌن كانوا ٌدرسون الطبلب اللؽة الكردٌة باالحرؾ 

وٌصطؾ الطبلب كل صباح . البلتٌنٌة والتارٌخ والجؽرافٌا



38 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

ٌنشدون النشٌد الكردي، وٌرفع العلم الكردي فً سماء المدرسة، 

حٌث ( الكشافة)وكانوا ٌرتدون زٌاً موحداً، واطلق علٌهم اسم 

القومٌة، وٌرددون قصابد  ٌتجولون فً الشوارع فً المناسبات

الشاعر جكرخوٌن الحماسٌة، ومن بٌن هإالء الطبلب، المرحوم 

 ...سٌداي تٌرٌز، والمرحوم ابراهٌم قجو وآخرون

 .كان للنادي قسابم ووصوالت خاصة لجمع التبرعات

تحولت كثٌر من بٌوت المناضلٌن فً عامودا الى نواد 

كردٌة واستنهاض ومنتدٌات للمثقفٌن ومدارس لتعلٌم اللؽة ال

( عٌد النوروز)الشعور القومً واحٌاء المناسبات القومٌة مثل 

 .واقامة ندوات سٌاسٌة وارشادات تنوٌرٌة

رجال )مدارس دٌنٌة، تخرج ( بٌوت المبللً)كما كانت 

، ولكن الشعور القومً عند االساتذة، الذٌن كانوا من رجال (الدٌن

ثر على الطبلب تؤثٌراً الدٌن والوطنٌٌن والمثقفٌن بآن واحد، أ

كبٌراً، وشارك ؼالبٌة الطبلب الذٌن تخرجوا من هذه المدارس 

فً الحركة الثقافٌة واألدبٌة والسٌاسٌة الكردٌة، ومن الشعراء 

: والكتاب والمإرخٌن والمهتمٌن باللؽة والقواعد الكردٌة

 جكرخوٌن، مبل نوري، مبل أحمد نامً، مبل طاهر بوطً

وشكلوا مع كوكبة من . الخ...مبل أحمد بوطً، مبل أمٌن و(بنكً)

المثقفٌن والمناضلٌن اآلخرٌن فً عاموده، أمثال المإرخ حسن 

الخ، حركة قومٌة نشٌطة ...هشٌار، واللؽوي الكردي رشٌد كورد

وخاصة بٌن الجٌل الجدٌد، ، (مدٌنة الشهداء) فً عاموده البطلة
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ة، وأحمد وشب هذا الجٌل الجدٌد على أشعار جكرخوٌن الحماسٌ

نامً وقدري جان وؼٌرهم، ولهذا تعتبر عامودا مدٌنة المناضلٌن 

والسٌاسٌٌن والمثقفٌن األكراد، ولها مكانة خاصة فً قلوب 

الوطنٌٌن الشرفاء، كما ان لها صفحات ناصعة من النضال ضد 

االنتداب الفرنسً على سورٌا، بسبب وجود النشاط المكثؾ 

المقاومة الوطنٌة السورٌة، لرجال المقاومة الكردٌة بجانب 

زعج نوالمطالبة بجبلء القوات الفرنسٌة من سورٌا، لهذا أ

وبعد االستقبلل أي . أحرقوها 1937الفرنسٌون كثٌراً، وفً عام 

، احترقت سٌنما عامودا 1960تشرٌن الثان13ًفً ٌوم األثنٌن 

وراح ضحٌتها مجموعة كبٌرة من أطفال أهالً عامودا، الذٌن لم 

 .أعمارهم العشر سنواتتتجاوز 

، وسفر األب مهاباد فً اٌران-جمهورٌة كردستانبعد سقوط 

الروحً للقومٌة الكردٌة مبل مصطفى البارزانً الى االتحاد 

كود فً الواقع السوفٌتً، وتشتت جمعٌة خوٌبون، حدث ر

نكسات المتبلحقة، لٌس على المستوى السٌاسً الكردي بعد هذه ال

الثقافً أٌضاً، وسٌطرت الضبابٌة فحسب، بل على المستوى 

ولكن طموح . والؽموض والٌؤس على الفكر السٌاسً الكردي

الشباب، واندفاع الجٌل الصاعد، فً المناطق الكردٌة، كان وراء 

ونسمٌها )تمردهم على الواقع المإلم وتؤسست بعض الجمعٌات 

حسب المرحلة الزمنٌة، وكان لهم دور فً انعاش ( كذلك مجازاً 

 .ر القومً الكردي وتحرٌك الواقع الكردي كما نرىالشعو
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فً محافظة حلب، جمعٌة ثقافٌة  1951تؤسست فً عام 

سرٌة، تعمل على نشر الثقافة الكردٌة والروح القومٌة، وكان من 

أعضابها رشٌد حمو وشوكت حنان ومحمد علً خوجه وقادر 

 . ابراهٌم

، سهنف ولكن جمعٌتهم مالبثت أن انكشؾ امرها فً العام

 .فاعتقلوا، وسٌقوا الى سجن المزة بدمشق

وحدة )جمعٌة  1953وتؤسست فً مدٌنة القامشلً عام 

وكان من مإسسً هذه الجمعٌة  (الشباب الدٌمقراطٌٌن األكراد

العزٌز علً مبل عفدي، ودروٌش  السٌد محمد مبل أحمد، وعبد

 .مبل سلٌمان، وسامً مبل أحمد نامً

 :ل من أجلأهداف هذه الجمعٌة هً النضا

 .تحرٌر وتوحٌد كردستان-1

 .التخلص من سٌطرة االستعمار والرجعٌة-2

 .الدٌمقراطٌة طرٌقاً الى الحقوق القومٌة-3

السماح بفتح مدارس باللؽة الكردٌة، وفتح النوادي، -4

 .والجمعٌات الخٌرٌة والثقافٌة واالجتماعٌة

 .دعم ومساندة حقوق المرأة فً المجتمع الكردي-5

 :ال ونشاطات الجمعٌةأهم أعم

بشكل  1955-1954عامً فً االحتفال بعٌد النوروز-1

 .سري

 .1954إحٌاء ذكرى تؤسٌس جمهورٌة مهاباد عام -2
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تتضمن المواضٌع الثقافٌة نشر منشورات بخط الٌد، -3

 .والتارٌخٌة والسٌاسٌة والقومٌة

ان ؼالبٌة المإسسٌن ٌنحدرون من عاببلت عرٌقة فً ك

السٌاسً والثقافً، وكان لهذه العاببلت دور  الوطنٌة والنضال

 .كبٌر فً تكوٌنهم الفكري والثقافً والسٌاسً

وقد حلت هذه الجمعٌة نفسها بناء على طلب مإسسً الحزب 

 .الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا

 .1960احترق أرشٌؾ الجمعٌة فً عام 

فً ( Encumen) (احٌاء الثقافة الكردٌة)وتؤسست جمعٌة 

قبل المناضل الكبٌر عثمان صبري وحمٌد دروٌش  من1955عام 

ومجٌد حاج دروٌش ومحمد صالح حاج دروٌش وخضر فرحان 

اٌبو، ولم تدم  (سعدو)عٌسى وعادل من جبل األكراد وسعدو 

هذه الجمعٌة اكثر من سنة واحدة، ولم تقدم شٌباً من أعمالها، لذا 

 .لن نتوقؾ عندها

المعرفة والتعاون )وفً مدٌنة حلب تؤسست جمعٌة باسم 

فً منزل المناضل نوري دٌرسمً، وكان من  1956 (الكردي

الدكتور نوري دٌرسمً، واألمٌرة روشن ) مإسسً هذه الجمعٌة،

بدرخان، وحسن هشٌار، وأوصمان أفندي، وحٌدر محمد 

 .، وسعوا لتقدٌم المساعدة لفقراء األكراد...(كنجو

 

 :ةالعالقات والروابط السٌاسٌة لهذه الجمعٌ
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الٌونانً ( أٌوكا)حزب  توسعت عبلقات الجمعٌة حتى طالت

جورج )الذي كان ٌناضل ضد االتراك بزعامة فً قبرص، 

لذلك توطدت ( عدو عدوك صدٌقك)، وكما ٌقول المثل (كرٌفس

لمكافحة العنصرٌة ( أٌوكا)صداقة متٌنة بٌن الجمعٌة وحزب 

( ملكٌوسؾ )التركٌة، ونشؤت هذه العبلقة بواسطة الصحافً 

الذي كان صدٌقاً لعابلة بدرخان، وقد تعدت عبلقاتهم الى االعبلم 

وٌحرر  "الوجدان"ٌشرؾ على مجلة  (ٌوسؾ ملك)كان . أٌضاً 

ن كانتا توزعان فً ٌالصادرتٌن فً لبنان، اللت "الحرٌة"مجلة 

المناطق الكردٌة، وخاصة فً مدٌنة عامودا، وكان المثقفون 

وٌقرءونها المذكورتٌن الصحٌفتٌن األكراد ٌنشرون مقاالتهم فً 

 .وٌتابعونها بشكل دوري

ومنشورات الجمعٌة الى االتحاد السوفٌتً،  وصلت أخبار

فؤرسل البروفسور الكردي المعروؾ قناتً كوردو رسالة فً عام 

الى أعضاء الجمعٌة، وهذا هو مضمون الرسالة التً  1956

 :ٌقول فٌها

 

هما كانت الصعوبات م... أٌها األخوة، اشكر لكم نضالكم)

تعٌق طرٌقكم، ٌجب علٌكم أن ترفعوا عالٌاً اسم كردستان فً كل 

نشرة ومجلة وصحٌفة، صغٌرة كانت أم كبٌرة، نحن فً القرن 

العشرٌن، قرن التقدم العلمً والذرة، فالشعوب التً ال تطالب 
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بحرٌتها الٌوم تذوب، وتضمحل بسرعة، إن لم ٌبك الطفل، ال 

 (.حنانها ترضعه والدته رغم

 أخوكم المخلص

 قناتً كوردو

 :اصدارات الجمعٌة فً المجال الثقافً

 

 :أصدرت الجمعٌة مجموعة كتب ثقافٌة هً

لٌوسؾ ( قبرص وبربرٌة االتراك)كتاباً تحت عنوان  -1

 .ملك باللؽة العربٌة

، بقلم الدكتور كامٌران (االبادة الجماعٌة)جٌنوساٌد  -2

 .بدرخان

 نػفحة الى مإتمر باندوص 18إلفة من ارسال مذكرة م -3

نداء الشعب الكردي الى الشعوب )المنعقد فً القاهرة، عنوانها بـ

 (.األفروآسٌوٌة

ترجمة  -ويٌحسنٌن شن -الرد على الكوسموبولٌتٌة -4

 .روشن بدرخان

 .صامد كردستانً-كفاح األكراد -5

نوري دٌرسمً باللؽة  -تارٌخ دٌرسم فً كردستان -6

 .التركٌة

 .عٌةنظام داخلً للجم( رٌإل) -7
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وفً المجال االجتماعً، جمعت الجمعٌة تبرعات موسمٌة 

من أؼنٌاء األكراد، وتم توزٌعها على فقراء الجزٌرة بقسابم 

اسم الجمعٌة، وفً  علٌه ُكتِبللجمعٌة ختم،  وكان.مرقمة ومنظمة

 .جمٌع القسابم مختومة بهذا الختم ، وكانتالوسط تارٌخ تؤسٌسها

 تسمٌة جمعٌة ولٌس حزباً؟ لماذا أطلقوا على تجمعهم هذا

 :الى سببٌن ذلكوٌعود 

كانت عبلقة الحزب الشٌوعً السوري وطٌدة مع الدولة، -1

 .ضد كل مشروع قومً كردي نوالشٌوعٌ وقؾلذلك و

. لم ٌكن هناك قرار بصدور قانون االحزاب فً سورٌا-2

لذلك لجؤوا لهذه التسمٌة من أجل االستمرار فً عملهم واطالة 

لكن لؤلسؾ لم تدم هذه الجمعٌة كسابقاتها طوٌبلً . مفترة عطابه

، على الرؼم من نشاطها المكثؾ، 1958-1956فقد استمرت من

وحلت نفسها أٌضاً بناء على طلب مإسسً الحزب الدٌمقراطً 

 .الكردي فً سورٌا

فً ( آزادي)دعى ٌ حزب كردي م1957فً عام  تؤسس

شاعر محمد فخري وال القامشلً، وقد شارك فً تؤسٌسه

جكرخوٌن ومبل شٌخ موسى شٌخً، ومبل شٌخ موسى 

الخ، وأؼلب هإالء هم من المنسحبٌن من الحزب ...القرقاتً

برنامجا سٌاسٌاً ونظاماً  لشٌوعً، ونظموا أنفسهم ووضعوا لها

 ."البارتً "ولكنهم أٌضاً لم ٌستمروا بعد اعبلن تؤسٌس. داخلٌاً 
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فً جامعة تؤسست رابطة للطلبة الكرد  م1957وفً عام 

دار المرحوم مقداد بك دمشق، وكان أول لقاء لتلك الرابطة فً 

ضمت الرابطة أعضاء من أكراد سورٌا والعراق جمٌل باشا 

ربٌساً، عزالدٌن مصطفى رسول -علً فتاح دزه بً: )وهم

سكرتٌراً، حمٌد الحاج دروٌش، قاسم مقداد جمٌل باشا، عمر 

ندي، صبحً رشو، الؽفار نقشب محً الدٌن شرٌؾ، مإٌد عبد

 -العزٌز، طلعت نادر الحنان، خلٌل محمد عبد إسماعٌل عبد

 18وعقد اجتماع فً دار بحً سوق ساروجة ضم ( طالب ثانوٌة

احتفلوا بعٌد . جمشٌد جبلدت بدرخان وداوود حرسان: طالباً بٌنهم

 .النوروز فً دمشق على شكل مؤدبة فً أحد كازٌنوهات الربوة

 كردستاندٌمقراطً  بارتًسٌس تؤ تم  م1957وفً عام 

هو حزب تحرري تقدمً، هدفه تحرٌر وتوحٌد و .سورٌا

 . كردستان

عثمان صبري المإسس والراعً األول : وهم المإسسون

. حمزة نوٌران. حمٌد دروٌش. الشٌخ محمد عٌسى. لهذه الفكرة

. شوكت حنان. خلٌل محمد. محمد علً خوجه. رشٌد حمو

 -جاء بعضهم متؤخراً بعض الشًءوان  -وهإالء هم المإسسون 

عقدوا أول اجتماع لهم اعضاء مركزٌون،  نفسه وهم فً الوقت

كل من  انضم م1958وفً صٌؾ عام . م14/6/1957فً 

الدكتور نورالدٌن ظاظا والشاعر جكرخوٌن الى صفوؾ البارتً 

تؽٌٌر اسم فً ما بعد تم و  .أي بعد تؤسٌس الحزب بعام كامل
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، وتم تؽٌٌر (فً سورٌالدٌمقراطً الكردي الحزب ا) الحزب الى 

هدفه من تحرٌر وتوحٌد كردستان الى حقوق ثقافٌة واجتماعٌة 

وسٌاسٌة، تلبٌة للرؼبة التً أحس بها الجمٌع بعد اعتقاالت 

، من أنهم ٌجب أن ٌراعوا وضع شعبنا الكردي المقسم م1960

ة، والدولٌة واألهداؾ ٌبٌن أربعة دول، وكذلك ظروؾ المنطق

 .لمرحلٌة للبارتًا

الشعب الكردي  توضوعٌة وذاتٌة، هٌؤكانت هناك عوامل م

فً سورٌا لٌشارك فً عمل قومً جماعً، ٌقوده الى أهدافه 

والتفاؾ الطبقات الشعبٌة والفبات الوطنٌة . القومٌة والوطنٌة

وكان . الكردٌة حوله، والتؤثٌر النوعً فً حٌاة الجماهٌر الكردٌة

ارز فً مسٌرتها السٌاسٌة ومصٌرها الوطنً، ذا النشوء تحول بهل

حٌث بدأت تلك الجماهٌر تشعر بهوٌتها القومٌة، وشرعٌة 

كان مكسباً  (البارتً)ان انبثاق . حقوقها، ودٌمقراطٌة طموحها

بدأ التنظٌم ٌتسلل . هرابعاً لمناضلٌه ووطن تارٌخٌاً  هاماً وانجازاً 

حول  تواجتمعالى الحٌاة الكردٌة، وساد الشعب شعور قومً، 

الحزب جمٌع شرابح المجتمع، ولكنه لؤلسؾ لم ٌقدم شٌباً فً 

صحؾ، مجبلت، )المجال الثقافً واألدبً وحتى االعبلمً 

، إذا استثنٌنا بعض المثقفٌن الذٌن نشروا كتباً ...(جرابد، كتب

ألفباء باللؽة الكردٌة، وبعض )وكرارٌس بدافع ذاتً، مثال 

، للشعراء ...(ق المطربٌن والمؽنٌنالدواوٌن، والقصابد عن طرٌ
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جكرخوٌن، وأوصمان صبري، سٌداي تٌرٌز، وأحمد نامً : امثال

 .الخ....

 

بعد استقبلل الحكم فً سورٌا، وطرد الفرنسٌٌن منها، أوقفت 

الحكومة السورٌة جمٌع النشاطات الثقافٌة واألدبٌة لؤلكراد نهابٌاً، 

لفولكلور، ومارست واؼلقت األبواب فً وجههم، ومنعت اللؽة وا

وقامت بتنفٌذ بعض . جملة من الضؽوطات واالرهاصات

 .المشارٌع والمخططات، وتابعت سٌاسة االضطهاد والعنصرٌة

 

( آكاهً)أصدر الكاتب والمإرخ الكردي حسن هشٌار مجلة 

بنفسه، وكان ٌقوم بكل أعمال المجلة وحده، فقد كان ٌكتب، 

 (19)واصدر حوالً . اً سر وٌطبع على اآللة الكاتبة، وٌوزعها

سم 40X20بقٌاس  م1966عدداً، وصدر العدد األول فً عام 

صفحة، وقد كتب  (33-15)كانت صفحات المجلة تتراوح بٌن 

مجلة علمٌة، تراثٌة، تارٌخٌة، )على الؽبلؾ األول للمجلة 

، وصدرت فً ظروؾ سٌاسٌة صعبة، لذلك كانت (وسٌاسٌة

 .أعدادها قلٌلة جداً 

حداث واالخبار عن كردستان، وكانت االراء كانت تنشر اال

والتحلٌبلت السٌاسٌة والتارٌخٌة تعبر عن وجهة نظر صاحب 

 .المجلة، وخاصة فً مجال التحلٌل السٌاسً
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ٌكتب ربٌس التحرٌر فً المجلة عن سبب اصدارها وأهدافها 

 :فٌقول

، ألجل ...نحن لؤلكراد: )كانت اٌدٌولوجٌة هذه المجلة هً)

ا أتباع الشرق أو الؽرب، ٌجب أن نثق بؤنفسنا قبل كل أنفسنا، لسن

 (.شًء

الهدؾ من هذه المجلة السرٌة التً تطبع على اآللة الكاتبة )

كما هو واضح للمثقؾ، وبسبب ظلم االعداء فً الشرق : )هو

األوسط فإن تعلٌم القراءة والكتابة باللؽة الكردٌة فً كردستان، 

 (.بالمخدرات، بل أكبر منها ٌعتبر جرٌمة توازي جرٌمة االتجار

نشرت فً المجلة قصٌدتان ورسالة فقط لؽٌر صاحبها، 

قصٌدة ألحمد بالو، والثانٌة لحمزة مكسً بك، والرسالة كانت 

الى جمعٌة  م1956للبروفسور قناتً كوردو، وقد ارسلها فً عام 

 (.المعرفة والتعاون الكردي)

رها بعد المستقلة، األولى فً صدو( آكاهً)تعتبر مجلة 

جلة كولستان ، وتؤتً بعدها م(هاوار و روناهً)توقؾ المجلتٌن 

التً كانت تصدر تحت اشراؾ الشاعر ؼٌر المستقلة،  م1968

، ومجلة م1979وبعدها مجلة كبلوٌز. الكبٌر جكرخوٌن

، م1989، وكورزك كول م1986، ومجلة خناؾم1983ستٌر

بحلة وم  1991وصدرت طبعة أخرى من مجلة كبلوٌز فً عام 

قشٌبة وؼبلؾ ملون، وهذه هً المرة األولى التً تصدر فٌها 

، مجلة م1991مجلة كردٌة بؽبلؾ ملون فً سورٌا، مجلة زانٌن
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، مجلة م1993، مجلة برس م1992مجلة آسو ،م1991روز

 .م1994بهار

 

ختاماً آمل ان تكون هذه أول لبنة اساسٌة فً دراسة تارٌخ 

قافٌة الكردٌة فً سورٌا وأن والحركات الث ، واألحزابالجمعٌات

 .تتبعها دراسات أعم وأشمل

 

 

 5/1998/دمشق                                     

 

 

 

 

 

_________________________________ 

.1998خرٌؾ/21/السنة الخامسة العدد-نشر هذا المقال فً مجلة الحوار-
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 أمٌن عالً بدرخان

 م(7517-7291)

 

جهل أّن أبناء األسرة البدرخانٌة كانوا ال نحسب أن أحداً ٌ

ضمن حدود اإلمبراطورٌة " انٌةتالبو"ٌتسنمون منصب اإلمارة 

وكانت هذه اإلمارة دولة شبه مستقلة، فً عام . العثمانٌة الواسعة

م ولكنها لم تكن خارجة عن هٌمنة السلطان (1842-1847)

. كلٌاً  العثمانً، ولم تكن منفصلة عن هذه اإلمبراطورٌة انفصاالً 

ولتحرٌر هذه اإلمارة تحرٌراً كامبلً وقطع كل عبلقة لها 

باإلمبراطورٌة العثمانٌة فقد قام األمٌر بدرخان بانتفاضة أعلن 

عاصمة لدولته ( الجزٌرة)فٌها استقبلل اإلمارة واتخذ مدٌنة 

ونتٌجة . ؼٌر أن هذا التحرر واالستقبلل لم ٌدوما طوٌبلً . الفتٌة

ت السلطات العثمانٌة قراراً بنفً العاببلت لهذا اإلخفاق أصدر

وقد كانت . كرٌت-البدرخانٌة إلى استانبول، ثم الى مدٌنة قندٌة 

ألحوال العابلة البدرخانٌة فً مسٌرتها التارٌخٌة األثر البالػ فً 

حٌاته، هذه األحداث التً جرت قبل والدته ولم ٌكن له بها أٌة 

أن ٌتشرد مع أفراد أسرته  عبلقة أو رابطة فكان من شؤن ذلك كله

فً أصقاع األرض كما تشرد آالؾ األطفال من شعبه وولدوا فً 

 .دٌار االؼتراب
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إن الدارس لتارٌخ الشعب الكردي ٌتبدى له بجبلء موقع األسرة 

وال ٌجهل أحد أن العابلة تحتل فً كردستان . البدرخانٌة السامً

نذ أواخر لقد تركت شخصٌات هذه األسرة م. المراتب العالٌة

القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرٌن بصماتها على كثٌر من 

والجمعٌات والمعاهد التً تؤسس  وابطالصحؾ والمجبلت والر

  .ُجلها خارج أرض كردستان وأنشا بعضها فً كردستان

ان البدرخانٌٌن ٌشكلون حلقات جوهرٌة فً سلسلة تارٌخنا 

واالنتفاضات فقط بل المعاصر، لٌس فً مجال السٌاسة والثورات 

و . فً مضمار بناء مإسسات مدنٌة، وثقافٌة، وعلمٌة، وأدبٌة

تسعى جاهدة بكل ما تملك من قوة إبراز الهوٌة الكردٌة فً 

المحافل الدولٌة وإظهار األكراد فً أبهى صورة حسب الظروؾ 

وأحد أعبلم هذه العابلة هو أمٌن عالً . المتاحة والفرص السانحة

 .بدرخان بك

د محمد أمٌن علً أو أمٌن عالً بدرخان أو أمٌن بك عام ول

م، وهو أبن بدرخان باشا، وعندما شبَّ عن الطوق تلقى 1851

العلم فً المدارس والمعاهد السلطانٌة التً أنشبت الستقبال أبناء 

األمراء وكبار رجال الدولة ونال إجازة فً القانون من كلٌة 

فتحت له أبواباً واسعة من الحقوق، وقد جعلته شخصاً متنوراً و

اال أن الحكومة العثمانٌة كانت قد أخضعته مع أفراد . الثقافة
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أسرته لئلقامة الجبرٌة فً استانبول ومنعتهم من العودة الى 

قد شرع " والد أمٌن عالً بدرخان"كان بدرخان بك . كردستان

أبواب مجلسه أمام المؽنٌن والمنشدٌن والشعراء ورواة القصة 

ٌُرسل فً طلبهم وجلبهم من كردستان الى والحكاٌ ات، وكان 

استانبول لتعلٌم أوالده اللؽة الكردٌة والحكاٌات والقصص 

والعادات والتقالٌد الكردٌة قدٌمها وحدٌثها وكذا الطرابؾ 

واألحداث التارٌخٌة، وإذ كان أمٌن عالً بدرخان فتى نابهاً فقد 

الذٌن كان ٌصؽً  أستطاع اكتساب معرفة جمة من أولبك الوافدٌن

 .إلى أحادٌثهم فلما دخل معركة الحٌاة العملٌة أبلى فٌها ببلًء حسناً 

كان أمٌن عالً بدرخان ٌسٌر على نهج آبابه وأسبلفه فً 

وسعٌاً . الدعوة إلى الكفاح وتحرٌر كردستان وتحقٌق استقبللها

ؼادر أمٌن عالً ومدحت بك استانبول سراً "إلى هذه الؽاٌة فقد 

م، وسافر مدحت الى طرابزون وهناك احتك بالشعب 1889عام 

الكردي وخالطه عن طرٌق مصطفى نوري شامً أفندي، واتفقوا 

على ان ٌنتظروا قوة مسلحة كبٌرة بقٌادة زعماء األكراد فً 

وصلت القوة الكردٌة . جوٌزلٌك الواقعة بٌن أرضروم وطرابزون

لى هناك سراً، المتفق علٌها الى المكان المذكور، وذهب السٌدان ا

ولكن الشخص الوسٌط الذي كانت له روابط بالقوة العسكرٌة 

وأبناء بدرخان قد أخبر الباب العالً بطرٌقة ما عن هذه العملٌة، 
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وطلب إرسال قوة عسكرٌة مسلحة من أرضروم وأرزنجان 

لتحاصر الطرٌق من الجهتٌن، أي الطرٌق التً سٌمر منها ولدا 

التً ( المصٌدة)ٌباً عن المكٌدة بدرخان اللذان ال ٌعرفان ش

جاء ولدا بدرخان مع القوات المذكورة فوجدا نفسٌهما . تنتظرهما

محاصرٌن من قبل قوة تركٌة على حدود مدٌنة باٌبورت، فعرفا 

تماماً أن مكٌدة قد دبرت لهما، وبدأت الحرب بٌن القوتٌن وكانت 

ت الى حرباً مدمرة، انتهت بهزٌمة القوات الكردٌة، التً اضطر

أُخمدت . 2االنسحاب الى جبال ارؼمانً المعدنٌة للدفاع عن نفسها

إال أنهم ظلوا على صلة . االنتفاضة ولم ٌكتب لها النجاح

بالحركات الكردٌة وآزروا المإسسات الثقافٌة واالجتماعٌة فً 

 .النشر والدعوة الى نصر القضٌة الكردٌة

رٌن األول فً تش  حٌن حصلت الدولة على الوثٌقة، أرسلتو

كانت الوثٌقة تحمل توقٌع منتسبً . م الى طرابزون1898عام 

العابلة البدرخانٌة، وتدعو الشعب الكردي الى الثورة، فسجن أمٌن 

 دها وكلوا ـهر، وبعـه مدة ثبلثة أشـعالً بدرخان وأخوت

 .3، ثم تم اإلفراج عنهم"كونت اوستووتوؾ"المحامً 

                                                           
كولبهار : ترمجة. ، وثائق مجعية العائلة البدرخانية(البدرخانيون يف جزيرة بوطان) :مامليسانز - 2

 .139ص.بريوت-م، لبنان1998أمريال، : بدرخان ودالور زنكي، مطبعة
 .100ص.نفس املصدر السابق 3
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ى أوزارها تؤسست فً وبعد أن وضعت الحرب الكونٌة األول

ٌّن أمٌن عالً بدرخان " نهضة األكراد "استانبول جمعٌة  وع

ومكث ٌكتب وٌحرر فً . لهذه الجمعٌة( مساعداً )ربٌساً ثانٌاً 

الصحؾ والمجبلت الكردٌة عن األكراد وأحوالهم وكل قضاٌاهم 

وخشٌة تفاقم أمر هذه الحركة الجدٌدة أصدر . اإلنسانٌة والسٌاسٌة

ثمانً قراراً بتشتٌت العاببلت البدرخانٌة وتبدٌد شمل السلطان الع

أفرادها داخل أراضً اإلمبراطورٌة العثمانٌة الشاسعة، المترامٌة 

األطراؾ، ولكً تستطٌع الدولة العثمانٌة تنفٌذ خطتها حاولت 

التزلؾ إلٌهم ومنحهم مناصب رفٌعة فً الدولة فوثقت بٌنها 

هوى فً نفوس البدرخانٌٌن  وقد لقً هذا التوجه ,وبٌنهم الروابط

لٌستطٌعوا تحت ستارها مزاولة حركاتهم السٌاسٌة، وعلى سبٌل 

" المفتش العام"المثال فإن أمٌن عالً بدرخان أنٌطت به وظٌفة 

وخبلل عمله فً عدلٌة " أضنة"و" سٌبلنٌك"فً محاكم استانبول و

عندما تم القبض علٌه، نفً  .نفً الى اسبارطة" قونٌة"و " نقرةأ"

الى عكا للمرة الثانٌة، وبقً هناك مدة ثبلث سنوات، ثم عمل 

بٌد أن البدرخانٌٌن على الرؼم من تودد . موظفاً فً نابلس

الحكومة العثمانٌة إلٌهم وعلى الرؼم من تكرٌمها لهم لم ٌنسوا 

وعندما تؤكد . أمر ببلدهم ولم ٌتخلوا عن قضٌة شعبهم

رك عسكري بات ؼٌر للبدرخانٌٌن أنهم محّوطون وأنَّ كلَّ تح
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ممكن، وجهوا جهودهم إلى العمل الثقافً، ونشر الوعً بٌن 

 . طبقات الشعب وإٌقاظه من ؼفوته وبث الروح القومٌة

: م حٌن اؼتٌل ربٌس دابرة االستخبارات1906فً عام 

–رضوان باشا ارتاب السلطان فً األبناء البدرخانٌٌن واعتقد 

ٌة االؼتٌال، وكان اسم أنَّ لهم ضلعاً فً عمل -رجماً بالظن

ٌُسردان  عبدالرزاق نجٌب بدرخان واسم علً شامل بدرخان 

فعمد السلطان الى  . فً البحة االتهام -بشكل خاص -وٌكرران

إصدار قرار بنفً أوالد البدرخانٌٌن ولكن فً مضمار 

وهكذا نفذ القرار بإبعادهما إلى مدٌنة . اإلمبراطورٌة العثمانٌة

وفً خضم قرارات النفً أبعدت الحكومة . فً لٌبٌا" طرابلس"

والد األمٌرة "العثمانٌة أمٌن عالً بدرخان وشقٌقه صالح بدرخان 

 ".اسبارطة"إلى مدٌنة " روشن بدرخان

الحمٌد تحت ضؽوط  م اضطر السلطان عبد1908فً عام 

األمم والشعوب التً تشملها اإلمبراطورٌة وتخضع للسلطة 

م الذي 1876الذي وضع عام إلى تطبٌق الدستور –العثمانٌة 

قوق والواجبات ومنح الحرٌات تنص بنوده على المساواة فً الح

وعندما تم اإلعبلن عن بنود هذا  .المواطنٌن دون استثناء لكل

الدستور من جدٌد ُسمح للشخصٌات الكردٌة التً أبعدت عن 

مرة –وهكذا عاد . بالعودة إلٌها ،بؤوامر العثمانٌٌن ،استانبول
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ٌن عالً بدرخان الى استانبول واستؤنؾ عمله فً أم -أخرى

 .المجال الثقافً وتنوٌر أفكار بنً قومه وإنعاشها

م أسس السٌاسً الفذ والمفكر المتنّور الذابع 1908فً عام 

ٌإازره الجنرال شرٌؾ باشا، ونجل  -الصٌت أمٌن عالً بدرخان

فً " فلأحمد ذو الك"عبدالقادر أفندي، والجنرال : و النهري عبٌد

إال أنها " جمعٌة الترقً والتعاون الكردٌة"استانبول جمعٌة باسم 

ُحظرت على ٌد الوحدوٌٌن األتراك الذٌن تسلموا مقالٌد الحكم فً 

م، وعندبذ لجؤ هإالء الوطنٌون إلى إحداث 1909الببلد عام 

، "جمعٌة نشر المعارؾ الكردٌة "جمعٌة أخرى أطلقوا علٌها اسم 

أحد المشارٌع " جنبري طاش"هد علمً فً حً وقد كان إنشاء مع

تؤسست فً الفترة األخٌرة جمعٌة . التً نهضت بها هذه الجمعٌة

شكلها زعماء وأشراؾ ووجهاء األكراد والمفكرون والمثقفون 

ولما أدرك " جمعٌة التنظٌم االجتماعً الكردي: "تحت اسم

 السلطان العثمانً أن البدرخانٌٌن ال ٌكفون عن نشاطهم هنا

أما أمٌن عالً بدرخان . وهناك أصدر قراراً لنفٌهم مرة أخرى

فما كان ٌستتب به المكان فً المنفى إال قلٌبلً حتى ٌُنفى إلى منفى 

: جدٌد، وقد تردد نفٌه بٌن مدن كثٌرة نذكر منها على سبٌل المثال

عكا ونابلس فً فلسطٌن وسالونٌك فً الٌونان وانقرة وسبارطة 

وقد ورد فً البند الثانً عشر من مبادئ  .وؼٌرها... وقونٌة
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ان : )م1918ولسون األربعة عشر فً الثامن من كانون األول 

القومٌات الواقعة تحت الحكم العثمانً ٌنبؽً لشعوبها أن تتمتع 

 (.بحٌاة كرٌمة آمنة

ولقد تكللت نهاٌة الحرب العالمٌة األولى بتوقٌع اتفاقٌات بارٌس 

م المعقودة 1920-1919ل عامً خبل( منظومة فرساي)السلمٌة، 

بٌن دول االبتبلؾ وحلفابهم من جهة وألمانٌا وحلفابها من جهة 

 م1919عام" فرساي"أخرى، وقد شملت هذه االتفاقٌات اتفاقٌة 

م 1919عام " نٌن"م واتفاقٌة 1919عام" سان جرمٌن"واتفاقٌة 

عام " سٌفر"م وأخٌراً اتفاقٌة 1920عام " توي آتون"واتفاقٌة 

 .4م1920

كانت اتفاقٌة سٌفر جزءاً مكمبلً لمنظومة فرساي حٌث أن 

المطامح االقتصادٌة والسٌاسٌة للدول االمبرٌالٌة فً الشرقٌٌن 

. 5األدنى واألوسط، نالت ما تستحقه من الصٌاؼة فً هذه الوثٌقة

داً أعدتها خمس لجان خاصة بن( 433)باباً و( 13)فهً تتؤلؾ من 

 .6ن مإتمر بارٌستفرعت ع

من خبلل أعمال أمٌن عالً بدرخان المتعلقة بالمسؤلة الكردٌة 

م اتصل بمسإولً دول الؽرب المنتصرة 1919وخاصة بعد عام 
                                                           

 84 ص1990الشام تركيا يف االسرتاتيجية األمريكية بعد سقوط )جرجيس حسن .د - 4
 .116ص.1987ديرتويت  1األسس القانونية حلق الشعب الكردي يف تقرير املصري ط. فؤاد ساكو.د- 5
 .344،ص(كردستان يف سنوات احلرب العاملية األوىل)كمال مظهر أمحد .د - 6
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فً الحرب وعلى رأسهم المسإولون االنكلٌز، وحاول كسب 

ٌذهب الى كردستان ولم ٌنشط فٌها بل تؤٌٌدهم ودعمهم، ولكنه لم 

نكلٌزي المٌجر نوبٌل عام الكتب الرابد ا. قام بنشاطه فً استانبول

كان األكراد ٌخشون االنكلٌز بسبب تؤٌٌدهم لتؤسٌس ...:"1919

!. دولة أرمنٌة، وترك األكراد لمواجهة هجمات هذه الدولة الجدٌدة

م عند وصولً الى 1919-تموز-30قابلت زعماء األكراد فً 

أوال رأٌت الشٌخ عبدالقادر وأفراد العابلة البدرخانٌة، . استانبول

بعد التحقٌقات المكثفة، اقترح األكراد تشكٌل لجنة إلرسالها معً و

فتشكلت لجنة تضم َولَدْي أمٌن عالً بدرخان . الى المنطقة

( زوج ابنة الشٌخ عبدالقادر)وسٌد معٌن ( جبلدت وكامٌران)

كان أعضاء هذه . وشخصاً عقبلنٌاً من دٌرسم هو سٌد ابراهٌم

جمعٌة نهضة  -ً الجمعٌةالهٌبة أشخاص من الدرجة الثانٌة ف

راد معً الى ـاء األكـوٌعود سبب عدم ذهاب زعم -كردستان

 تخوفهم من أن ٌوجه األتراك إلٌهم 

 .7"تهمة الخٌانة

أمٌن عالً بدرخان من األشخاص "أن : حسب ما ذكره نوبٌل

الممٌزٌن فً عابلة بدرخان، وأنه طوٌل القامة، وذو لحٌة بٌضاء 

                                                           
كولبهار بدرخان ودالور : ةترمج. وثائق مجعية العائلة البدرخانية ،(نيون يف جزيرة بوطانالبدرخا:)مامليسانز - 7

 .101صزنكي، 
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كان له نفوٌذ بٌن األكراد وخاصة . وله هٌبة وشخصٌة مإثرة

أراد األتراك تعٌٌنه والٌاً على دٌاربكر فً . انتأكراد منطقة بو

م، ولكنهم ألؽوا الفكرة ألنهم عرفوا أن أمٌن 1919ربٌع عام 

عالً بدرخان لن ٌبدل قضٌة استقبلل وحرٌة كردستان بكرسً 

ت كان أمٌن عالً زعٌم المجموعة التً أٌد. أو منصب فً الدولة

 ".م1920استقبلل كردستان وناضل من أجل ذلك خاصة بعد عام 

والى جانب نشاطاته السٌاسٌة والفكرٌة واالجتماعٌة كان ٌحب 

لعبة الشطرنج كثٌراً،  وله اهتمام كبٌر باألدب الكردي والثقافة 

وكان مولعاً بقراءة أشعار المبل أحمد . الكردٌة وخاصة الشعر

وٌمتلك " حاج قادر كوبً"الجزري وأحمد خانً والشاعر 

ٌحب النكتة والطرفة . شخصٌة قوٌة، وروحاً رٌاضٌة عالٌة

كثٌراً، متواضع ال ٌتكبر على أحد، وٌحب أن ٌساعد الضعٌؾ 

وٌتضح من تفسٌر جبلدت بدرخان ان القصٌدة . وٌساند الفقٌر

م 1898المنشورة فً جرٌدة كردستان الصادرة فً مصر عام 

هً ( فتاح.الوي شٌخ أ)موقعة باسم فً عددها الثالث قصٌدة 

 . ألمٌن عالً بدرخان باسم مستعار

ونشٌر هنا الى أن أمٌن عالً بدرخان المعارض بآرابه 

للحكومة، عمل إدارٌاً فً بعض مناطق اإلمبراطورٌة العثمانٌة، 

ومن أعضاء ( الحزب الردٌكالً العام)ومثلما كان من مإسسً 
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العامة لحزب ( القٌادة)ركز وشؽل منصب مدٌر الم. مجلس إدارته

الذي كان من أكبر األحزاب المعارضة فً ( الحرٌة واالبتبلؾ)

 .8م1920الفترة األخٌرة من الحكم العثمانً فً عام 

م 1922عندما أخذ الكمالٌون زمام الحكم ودخلوا استانبول عام 

وكان صدور . أصدروا أحكاماً بإعدام المناضلٌن األكراد ونفٌهم

خاصاً بالبدرخانٌٌن الذٌن اتهمهم  -كما بدا آنذاك -هذه األحكام

وفً البحة . الكمالٌون بمحاولة االنفصال عن الدولة التركٌة

االتهام كان قد ورد اسم أمٌن عالً بدرخان وأسماء خمسة من 

ثرٌا وجبلدت وكامٌران، وصفدار، وتوفٌق وكذا اسم : أبنابه

الوطنٌون إلى لذلك اضطر هإالء . النجل األكبر لثرٌا" حقً"

. االختباء سرٌعاً والمبادرة الى النزوح من استانبول على عجل

السفر إلى " ثرٌا"استطاع أمٌن عالً بدرخان ٌرافقه نجله األكبر 

أما جبلدت وكامٌران ". القاهرة"مصر واالستقرار فً مدٌنة 

وتوفٌق وصفدار فقد لجؤوا الى سورٌة، ونجوا من بطش الكمالٌٌن 

 .ؼادروا إلى ألمانٌاالسفاحٌن، ثم 

م توفى أمٌن عالً بدرخان فً مدٌنة القاهرة 1926فً عام 

ثرٌا، : وترك وراءه سبعة أبناء هم حسب تسلسل سنوات أعمارهم

                                                           
 .102نفس املصدر السابق،ص 8
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وحكمت، وجبلدت، وكامٌران، وتوفٌق، وصفدار، وبدرخان، 

 ". مزٌتْ : "وابنة واحدة تدعى

ات درس جمٌع أوالده فً الجامعات، واؼلبهم درسوا فً جامع

أوروبا، وبذل أمٌن عالً جهده لتربٌة أوالده تربٌة كردٌة 

 .وتوعٌتهم باإلٌمان بالقومٌة الكردٌة

 :المصادر

وثائق جوعٍح العائلح  ،(الثدرخاًٍىى فً جشٌزج تىطاى) :هالوٍساًش -

أهٍزال، : كىلثهار تدرخاى ودالور سًكً، هطثعح: ذزجوح. الثدرخاًٍح

 .تٍزوخ-م، لثٌاى1998

ذزكٍا فً اإلسرزاذٍجٍح األهٍزكٍح تعد سقىط )حسي  جزجٍس.د -

  .م1990(.الشاٍ

 1األسس القاًىًٍح لحق الشعة الكزدي فً ذقزٌز الوصٍز ط. فؤاد ساكى.د-

 .1987دٌرزوٌد 

 (.كزدسراى فً سٌىاخ الحزب العالوٍح األولى)كوال هظهز أحود .د -
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 جالدت عالً بدرخان

 م(7521-7217)

 

م 1893والعشرٌن من شهر أٌار عام ولد جبلدت فً السادس 

أمٌن عالً بدرخان ووالدته : فً مدٌنة استانبول من والده

فنشؤ . وقد كان لوالده زوجة ثانٌة. شركسٌة األصل" سنٌحة"

جبلدت وترعرع فً بٌبة مٌسورة ؼنٌة مرهفة اإلحساس والذوق 

فعرؾ طٌبات الحٌاة، إنَّ جبلدت وهو سلٌل األمراء وقد اعتاد 

ة البذخ والرفاهٌة واألمان ٌرفل فً ثوب الرخاء والثراء على حٌا

تبدلت أحوله وأحوال عابلته بعد المنفى، فعاش فً ضنك من 

العٌش وعوز وفاقة وٌذوق علقم االؼتراب، وهكذا انعكست آالم 

هذه . العابلة وهمومها على طفولة جبلدت ومّزقتها شر ممّزق

لى بلد ومن أرض الى الطفولة التً قاست مشقة األسفار من بلد ا

شب وترعرع، تمؤل نفسه أحبلم آبابه وأجداده فً حٌاة . أرض

فكان فً هذا وذاك األثر . حرة كرٌمة فوق أرض أسبلفه الؽابرٌن

فإذا هو ٌحمل بٌن جنباته كل الهم . الكبٌر فً تكوٌن شخصٌته

... الكردي وٌضع نصب عٌنٌه السعً وراء الحلم الكبٌر وتحقٌقه

ت واخوته واخواته فً كنؾ أولبك األسبلؾ العظماء لقد نشؤ جبلد

 . وساروا على نهجهم فكانوا خٌر خلؾ لخٌر سلؾ
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كان العثمانٌون فً رٌب من أمر البدرخانٌٌن لذلك كانوا 

ٌكلفونهم بالوظابؾ الحكومٌة واألعمال الرسمٌة وكانوا ٌنقلونهم 

ٌتنقل من  -فً رفقة والده–وكان جبلدت . من مكان الى آخر

: ستبلم منصب وظٌفً مثلٌنة الى أخرى بٌن النفً وامد

اسبارطة، وأدرنه، وقونٌه، ونابلس، وعكا، استانبول، 

وٌتجول بٌنها، وهكذا أمضى أٌام طفولته البرٌبة فً ... وسالونٌك

وهكذا كان األمر بشؤن رواتبهم المهنٌة تدفع حٌناً . حل وترحال

الؽضب والرضً ال وتقطع حٌناً وقد استمرت الحالة تتؤرجح بٌن 

 .تعرؾ االستقرار فكان السلطان ٌرضى عنهم ٌوماً وٌؽضب ٌوماً 

عندما بلػ جبلدت من العمر ثمانٌة عشر عاماً انتسب الى الكلٌة 

الحربٌة وتابع فٌها دراسته ولما تخّرج منها بصفة ضابط التحق 

 . بالجٌش العثمانً فً حرب القفقاس وحروب البلقان

الصادر / 25/العدد" روناهً"مجلته  كتب جبلدت بدرخان فً

م قد التحق بإحدى الوحدات 1917م أنه كان فً عام 1944عام 

برتبة " أورمٌا"العسكرٌة العثمانٌة التً ترابط قرٌباً من بحٌرة 

 .ضابط

بدأ جبلدت وأخوه كامٌران بالكتابة فً سن مبكرة، وهذا ما 

سقوط  حقٌقة"نبلحظه من خبلل التارٌخ الذي  نشر فٌه كتاب 
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هذا ٌعنً أنهما عندما أعدا هذا الكتاب لم . م(1913)عام " أدرنة

 .ٌكونا قد تجاوزا عشرٌن سنة من عمرهما

توجه جبلدت عالً بدرخان و أخوه كامٌران و  1919فً عام 

أكرم جمٌل باشا وفابق توفٌق الى كردستان والى جانبهم الضابط 

". ارد نوبٌلالمٌجر ادو: "السٌاسً االنكلٌزي الذابع الصٌت

وما إذا كان األكراد قادرٌن . للوقوؾ على مطالب الشعب الكردي

بٌن  9(سٌفر)على حمل مسإولٌاتهم قبل أن تعقد جلسة معاهدة 

والتقوا " مبلطٌة"فً البدء ذهبوا الى . الحلفاء والحكومة العثمانٌة

بالزعماء ورإساء العشابر وكبار القوم ولكن كمال باشا كان أكثر 

طع علٌهم الطرٌق إذ اتصل بؤولبك الزعماء والرإساء دهاء فق

ووعدهم مواعٌد كاذبة بمنحهم المناصب واألموال ونجح فً 

وفً الوقت نفسه أرسل جنوده على ظهور الخٌول الى  .خداعهم

المنطقة لردع كل من ٌحاول انتفاضة أو تمرداً، فلم تثمر جهود 

لعثمانٌٌن األمٌر واضطر الى التقهقر بعد ما لقً من ؼدر ا

 . وخذالن العشابر له شٌباً كثٌراً 

فً هذه المرحلة تحدٌداً تكونت لدٌه فكرة تؤلٌؾ ألؾ باء 

باألحرؾ البلتٌنٌة و لمعرفة كٌفٌة اعداده لؤللفباء الكردٌة، البد 

                                                           
مخس جلان خاصة تفرعت من مؤمتر  (5)بندًا أعدهتا  (433)بابًا و  (13)من " سيفر"تتألف معاىدة - 9

 .رديةعن املسألة الك( 62،63،64)راجع البنود . باريس
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( صفحات من األلفباء)من العودة الى كتابه المطبوع فً دمشق،

ٌقول فً  م1932عام ( 2)عدد "هاوار"ضمن سلسلة مطبوعات

ودخلنا " مبلطٌة"م توؼلنا فً عمق جبال 1919فً عام : "مقدمته

وكان المٌجر نوبٌل االنكلٌزي ٌصطحبنا " رشوان"بٌن عشٌرة 

وٌرؼب فً ( الصورانٌة)-وهو الذي كان ملماً باللهجات الكردٌة

وكنا نصؽً الى الناس وننقل (. الكرمانجٌة)تعلم اللهجة الشمالٌة 

ابؾ والقصص وندونها ثم ٌعود كل منا الى عنهم األمثال والطر

ولفت . قراءة ما كتبناه وتنقٌحه وتهذٌبه إن كان بحاجة الى ذلك

نظري أن المٌجر االنكلٌزي كان ٌقرأ ما دّونه بلكنة أجنبٌة ولكنه 

أما أنا فكنت أجد مشقة كبٌرة . كان ٌقرأ كتابته بسهولة واضحة

(  ê)من الحرؾ  ( î)فً لفظ األحرؾ الصوتٌة وتمٌٌز الحرؾ 

نت أحرر إال إننً ك. الخ(  û)من حرؾ الـ (  o)وحرؾ الـ

نكلٌزي ٌستخدم وهذا الرجل اال. كتاباتً باألحرؾ العربٌة

وعندبذ أدركت السبب وقررت بٌنً وبٌن  .الحروؾ البلتٌنٌة

نفسً أن أضع أبجدٌة بالحروؾ البلتٌنٌة واستخدامها فً الكتابة 

 .الكردٌة

حرب الكونٌة األولى سقوط اإلمبراطورٌة كان من نتابج ال

العثمانٌة، ثم نهوض الشعوب التً كانت تحت هٌمنتها وظهور 

وفً هذه . الحركات الثورٌة الداعٌة إلى إطبلق الحرٌات
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الظروؾ نشط جبلدت فً االتصال بالعشابر الكردٌة وحضها 

. على التوحد وجمع الصفوؾ ساعٌاً إلى رفع الجور عن األكراد

فً كافة " االتحاد التركً"عنصرٌٌن األتراك فً حزب ولكن ال

أرجاء األناضول ازدادوا شراسة وعدوانٌة بعد تردي 

اإلمبراطورٌة العثمانٌة وجرت على أٌدٌهم مجازر ومذابح 

وفً هذه الفترة أصدر العنصرٌون . جماعٌة لؤلرمن واألكراد

رأٌنا أحكاماً جابرة لتبدٌد األسرة البدرخانٌة وتشتٌتها، ولهذا 

جبلدت بدرخان وأخاه كامٌران ٌسٌران على طرٌق منفى جدٌد، 

 .ومستقبل ؼامض ومجهول

بعد أن احتل الكمالٌون مدٌنة استانبول وأخضعوها لنفوذهم 

م قرروا القضاء على القومٌٌن األكراد وفً 1922وسلطانهم عام 

وفً هذه األثناء لجؤ األمٌر وشقٌقه  .بدرخان البلبحة اسم جبلدت

ٌّن جبلدت سبب فرارهما للمستشرق كامٌ ران الى ألمانٌا وهناك ب

ان جبلدت : الذي اصدر كتاباً فٌما بعد ذكر فٌه" كارل سوسهاٌم"

كان ٌقوم بالدور اإلعبلمً للتحرر الكردي وكان هو وكافة 

 .البدرخانٌٌن ٌحتلون المراكز القٌادٌة فً كل الحركات الثورٌة

ة البدرخانٌة عبروا الحدود وقد ذكر لً أن أفراداً من العابل

اإلمبراطورٌة العثمانٌة عن طرٌق الموصل وشاركوا فً انتفاضة 

كانت قد أصدرت قراراً " سٌواس"وأّن محكمة . فً ذلك اإلقلٌم
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إن العثمانٌٌن : القول" سوسهاٌم"ٌستؤنؾ المستشرق . بإعدامه

واألتراك كانوا ٌتجنبون جبلدت وٌتهربون من مخالطته بسبب 

فً تلك األعوام الثبلثة ". سٌواس"كم الصادر عن محكمة ذاك الح

والسٌما الجوانب . اهتم باللؽة األلمانٌة وانكب على دراستها

وعندما ذهب الى سورٌة واستقر هناك فً . األدبٌة والتركٌبٌة

النحو والقواعد "و " ألؾ باء"دمشق ألّؾ بعض الكتب مثل 

. قة اكتسبها فً ألمانٌابناًء على أسس علمٌة وبحوث دقٌ" اإلمبلبٌة

إّن وحدة الشعوب تبدأ بوحدة ": "هاوار"ٌقول جبلدت فً مجلة 

قد وجد توحٌد اللؽة األلمانٌة شرطاً التحاد " بسمارك"اللؽة كان 

وال تتم . وترسخت" لوثر"وتمت هذه الوحدة على ٌد ". ألمانٌا

وال تتوحد اللؽة إال بتوحٌد ... وحدة األكراد إال بوحدة لؽتهم

روؾ الكتابة أي أن الخطوة األولى نحو توحٌد اللؽة هً وحدة ح

 .الحروؾ وبها ٌبدأ هذا التوحٌد

م تخلى 1925عام " بٌران"عندما تفجّرت ثورة الشٌخ سعٌد 

جبلدت عن كل مهامه وأعماله وترك كل شًء رؼبة فً 

عندما وصل الى كردستان  -واأسفاه -االلتحاق بالثورة، ولكن

 .فعاد سراً الى ألمانٌا. فقت وانطفؤ أوارهاكانت الثورة قد أخ

صفدار فً ألمانٌا بعد : وبالتزامن مع هذا الحدث توفً شقٌقه

توفٌق فقد قضى على نفسه بعد : أما أخوه اآلخر. معاناة المرض
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أما كامٌران . أن وثق بالكمالٌٌن واستسلم لهم فؽدروا به وقتلوه

وراه فً الحقوق، فؤنهى دراسته القانون وحصل على شهادة الدكت

ولكن جبلدت لم ٌجد الفرصة سانحة لمتابعة الدراسة ونٌل 

ألن والده كان مرٌضاً فً القاهرة فسافر الٌها لعٌادة " الدكتوراه"

وبعد وفاة والده توجه الى . م1926والده المرٌض الذي توفً عام 

وفً تلك . خلٌل رامً بدرخان: بٌروت وحل ضٌفاً على دار عمه

كثٌرون من المثقفٌن والمتنورٌن األكراد قد تجمعوا  األٌام كان 

فً مدٌنة بٌروت فاختلط بهم وشاركهم فً اجتماعاتهم، كما اختلط 

 .باألكراد فً سورٌة

" بحمدون"ُعقد فً مدٌنة . م1927فً الخامس من أٌلول عام 

التً من كان أهدافها " خوٌبون"اللبنانٌة اجتماع لتؤسٌس جمعٌة 

( السورٌة)آرارات من أراضً الجزٌرة مناصرة ودعم ثورة 

ولكّن الثورة لم تفلح فلجؤ الى  .واالشتراك فً العملٌات العسكرٌة

محمد بهلوي تنحٌته وإبعاده عن : حاول شاه اٌران ها اٌران وفٌ

 إلٌه فً إحدى" قنصل"فؤؼراه بإسناد منصب  ،المسابل القومٌة

طلب الشاه ولم  ولكنه لم ٌلب   .الدول التً ٌرؼب فٌها من العالم

فعاد الى كردستان . أُخِرَج من األراضً اإلٌرانٌةٌحقق رؼبته و

الجنوبٌة ومكث فٌها أمداً ثم سافر الى العراق وأقام فٌها مدة ولكن 

ؼادر و. ً بؽداد فلم ٌسلم من مضاٌقاتهماالنكلٌز كرهوا إقامته ف
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م انتسب الى نقابة 16/4/1929الى بٌروت وأقام هناك وفً 

وٌبدو  ."المحاماة"ٌن وحصل على إجازة فً ممارسة مهنة المحام

 . م وهو فً بٌروت16/8/1929أنه باشر كتابة مذكراته بتارٌخ 

من أجل العمل السٌاسً وتوسٌع دابرة النضال عاد الى 

سورٌة، حٌث أنضم الى أعضاء من عابلة جمٌل باشا وحمزة بك 

دٌة الجمعٌة الكر"مكسً وحاجو آؼا وأسسوا جمعٌة باسم 

ومقرها فً الحسكة، وكانت الؽاٌة من " لمساعدة بإساء الكرد

اد الملهوفٌن النازحٌن إنشاء هذه الجمعٌة هً إؼاثة أولبك األكر

وكانت سورٌة فً ذلك العهد تحت الوصاٌة  .من الشمال

 .ٌن فرنسا والكمالٌٌن طٌبة ووطٌدةالفرنسٌة، وكانت العبلقات ب

لم تكن الحكومة الفرنسٌة وبسبب الضؽوط التركٌة المتكررة 

 . ترؼب فً السماح له بالمكوث فً المناطق الحدودٌة

م أذنت حكومة االنتداب له مع 1930شهر آب من عام  25فً 

لفٌؾ من المثقفٌن األكراد باإلقامة فً دمشق بعد بذل جهود 

كانت الحركات السٌاسٌة العقٌمة التً لم تثمر . مضنٌة وحثٌثة

بكردستان قد ؼٌرت وجهة سٌر جبلدت  ٌوماً والدول المحدقة

وكانت أوضاع المنطقة ال تؤذن لؤلكراد بالتحالؾ مع . بدرخان

داد لقٌام ثورة أو انتفاضة دول ذات نفوذ، كما لم تؤذن لهم باإلع

عندما استقر جبلدت فً  و.إضافة الى أسباب أخرى قومٌة،
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قد ة وقد كانت الدولة العثمانٌ ،سورٌا لم ٌكن له أّي مورد مالً

توقفت عن دفع التعوٌض له عن ممتلكات العابلة منذ تسلم 

 .واستبدل التعوٌض ببدل هزٌل عن الملكٌة نفسها .اتاتورك الحكم

فعرضت علٌه دولة فرنسا المنتدبة نفقة خاصة فرفضها لٌبقً 

 .حٌاته حرة من كل قٌد مكرسة تكرٌساً كلٌاً للقضٌة الكردٌة

د لـ جبلدت وهو فً دمشق أن تنقصهم  -بشكل عام -األكراد تؤكَّ

ً  العلوم، ورأى أن  المعرفة وبحاجة الى القراءة والكتابة وتلق

تحرٌر كردستان لن ٌكون متاحاً قبل ٌقظة الشعب الكردي كله 

لو أن "  :وااللتفات الى قضٌته الوطنٌة والقومٌة فكان ٌقول

الشعب الكردي تعلم القراءة والكتابة الستطاع رإٌة أحواله 

ومتى وصل الى هذه الدرجة من  ،ابسة وتذوق مرارة عٌشهالب

الوعً والفطنة َسُهل علٌه االحتٌال لذلك، وتؽٌٌر أحواله تؽٌٌراً 

وقد كان ٌشعر دوماً ان سبللته المجٌدة تضع على عاتقه . جذرٌاً 

مسإولٌة خاصة وٌرى انه ال ٌمكن له ان ٌسعد فً الحٌاة بٌنما 

رمان والظلم حتى أنهم ال تتاح لهم أكثرٌة أبناء قومه ٌعانون الح

 .الحرٌة فً استعمال لؽتهم

إن جبلدت ٌدرك جٌداً أن البلوغ باألكراد الى هذه الدرجة من 

الوعً والٌقظة ٌحتاج الى عمل دإوب وبذل جهود كبٌرة وتحمل 

المشقة، وهذا الوعً ال ٌتؤتى وال ٌتسنى إال عن طرٌق تعلم لؽة 
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ردي ٌمكن أن ٌكون متماسكاً وأن الشعب الك. الشعب الكردي

لؽته القومٌة، وعندبذ سوؾ ... وموحداً متى تعلم لؽته الكردٌة

ٌشعر بوجوده القومً المستقل، ولكً نستطٌع توحٌد اللؽة 

الكردٌة فإننا نفتقر الى أبجدٌة  واحدة تكون حجر أساس فً هٌكل 

 . اللؽة الكردٌة

رؾ البلتٌنٌة وبناًء على هذه الرإٌة وضع جبلدت أبجدٌة باألح

م ولتعمٌم هذه الحروؾ 1919التً تبلبم اللؽة الكردٌة عام 

 .م 1932عام " هاوار"وترسٌخ الكتابة بها أصدر مجلة 

بعد أن أرسى قواعد " هاوار"ٌقول جبلدت بدرخان فً مجلة 

ولما كانت : االلفباء البلتٌنٌة متحدثاً عن األبجدٌة التً صاؼها

منعتنا من التحرك، تفرؼت للعمل الحكومة السورٌة فً دمشق قد 

على البحث فً قواعد اللؽة  -لٌبلً نهاراً  -الثقافً وانكفؤت

 .وأبجدٌتها

كان األمٌر جبلدت فً تلك الفترة ٌقٌم فً ؼرفة ضٌقة رطبة 

فً طابق أرضً كابن فً حً الشهداء، طرٌق الصالحٌة، 

فٌستعمل تلك الؽرفة مكتبة وقاعة استقبال وؼرفة نوم وداراً 

وكان ٌكتب جمٌع المقاالت وٌوقعها بؤسماء  .لتحرٌر فً آن واحدل

مستعارة مختلفة ثم ٌنضدها بنفسه وٌحملها الى المطبعة وٌقوم بعد 

وكانت حٌاته الخاصة حٌاة حرمان دابم . ذلك بتوزٌع المجلة بنفسه
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فلم ٌكن له من مورد سوى العطاٌا الٌسٌرة التً كان ٌجود بها 

د العشابر إزاء أمرابها فً كل عام اعترافاً منها األكراد وفقاً لتقالٌ

 .بفضلهم وإظهارا الحترامهم

كان جبلدت ٌحاول حث األكراد على كتابة قصابدهم 

وقصصهم وحكاٌاتهم وآدابهم الشعبٌة والتعبٌر عن آالمهم 

وأحبلمهم وآمالهم وتارٌخهم بلؽتهم القومٌة ولٌس باللؽات 

 .األخرى

 1931من شهر تشرٌن األول عام  فً الٌوم السادس والعشرٌن

حصل جبلدت بدرخان على رخصة وامتٌاز إلصدار مجلة 

وفً /. 6224/من وزارة الداخلٌة فً سورٌة تحت الرقم " هاوار"

م قدم العدد األول من 1932الخامس عشر من شهر أٌار عام 

المجلة الى مطبعة الترقً بدمشق واستمر صدورها حتى تارٌخ 

م وفً هذه األعوام 1943ن شهر آب عام الٌوم الخامس عشر م

. سبعة وخمسٌن عدداً  " هاوار"ت األعداد الصادر من بلؽ

. ثقافٌة -أدبٌة -كانت مجلة اجتماعٌة" هاوار"والجدٌر بالذكر أن 

هً صوت " هاوار"إن مجلة : "ٌقول عنها جبلدت بدرخان

معرفة الذات هً سبٌلنا الى الخبلص ... معرفة الذات.. المعرفة

 ".فبلح، طرٌقنا الى الرفاهٌة والرخاءوال
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كانت الؽاٌة من صدور هذه المجلة من اسمى الؽاٌات وهً 

إؼناء األدب الكردي والثقافة الكردٌة، والدعوة الى تبنً هذه 

أصدر " هاوار"واضافة الى جرٌدة . الحروؾ الجدٌدة والكتابة

دام صدورها منذ الٌوم األول ". روناهً"جبلدت بدرخان مجلة 

م وبلؽت اعدادها 1945م  حتى عام 1942ن شهر نٌسان عام م

صحٌفة شهرٌة " روناهً"كانت مجلة . ثمانٌة وعشرٌن عدداً 

تصدر باللؽة الكردٌة اللهجة الكرمانجٌة والحروؾ البلتٌنٌة، 

وكانت تنشر على صدر صفحاتها أنباء الحرب وأحداثها بإسهاب 

جبلدت بدرخان ٌحاول وكان . وكثافة، وتندد بالفاشٌستٌة والنازٌة

 .بث أفكار عن الدٌمقراطٌة فً صحٌفته ونشرها فً أذهان الناس

كانت هاتان الصحٌفتان سبلحاً لنشر الوعً والعودة الى الذات 

وكانتا ركنٌن من أركان لؽة األدب ... والتعرٌؾ بالهوٌة الكردٌة

ومنذ ذلك العهد بدأت بحوث ودراسات جادة فً اللؽة . الكردي

وقصارى القول فإن اللؽة . وكل ما ٌمت إلٌها بصلة وقواعدها

 .الكردٌة مدٌنة لجبلدت بدرخان فً قواعدها وأبجدٌتها البلتٌنٌة

روشن "م تزوج جبلدت من السٌدة الفاضلة  1935فً عام 

عندبذ  التً كانت تدّرس وتعلّم فً مدارس دمشق، 10"بدرخان

                                                           
كانت والدهتا ووالد األمري جالدت ابناء عم وكان يعرفها منذ عدة سنوات قبل الزواج وكانت تعاونو يف - 10

نشاطو الوطين وجمالتو بفضل ثقافتها ومركزىا االجتماعي فهي كانت حتسن العربية والكردية والرتكية والفرنسية 
 .نادرة على العمل والتنظيم واإلدارةواالنكليزية وتتميز بأخالق رفيعة وإرادة صلبة ومقدرة 
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بٌت رحب  تحسنت أحواله المادٌة فتؽلب على البإس وانتقل الى

آذارمن عام  21فً –وبعد ثبلثة أعوام  .فً حً الشمسٌة بدمشق

تشرٌن  9، وفً " سٌنم: "م، رزقا ابنة أطلقا علٌها اسم1938

وقد كان لزوجته ". جمشٌد"م ُرزقا ولدهما 1939الثانً عام 

ابنة تدعى ( عمر مالك حمدي)األمٌرة روشن من زوجها األول

 .م1930 تشرٌن الثانً 15اسٌمة ولدت فً 

كان األمٌر جبلدت فً جمٌع الظروؾ واألحوال مثال الشفقة 

والحنان ٌستقبل الفقٌر والثرى على حد سواء وٌخدم ذا الفاقة 

وكان على قوة جسده وعلى الرؼم من  ،مثلما ٌخدم ضٌفاً كرٌماً 

رباطة جؤشه الدابمة ومما القاه فً الحٌاة من صدمات وخٌبات 

اطفة وقد أؼدق علٌه هذا المزٌج متكررة مرهؾ الحس رقٌق الع

من القوة والعاطفة والحكمة مسحة من الكمال كانت تإثر فً كل 

ومما زاد شخصٌته رونقاً هو حبه . من اقترب منه تؤثٌراً عمٌقاً 

وكان على  .للمطالعة وشؽفه بالحٌاة الفكرٌة وشؽفه بالحرب

الرؼم من الظروؾ المضنٌة التً مرت به وعلى الرؼم من 

عٌش والحرمان اللذٌن عرفهما مراراً، مؽرماً ببعض شظؾ ال

بالصٌد خاصة حتى  وقد كان لَه َولَعٌ . مراتع الحٌاة ؼراماً مقٌماً 

انه عندما اضطر الى االكتفاء بتلك الؽرفة الصؽٌرة التً كانت 

مكتبته وؼرفة استقباله ونومه ومطبخه كان ٌحتفظ بخادم مؽن 
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وكان ٌمارس الصٌد  وبكلب صٌد ،(أحمد فرمان)كردي ٌدعى 

 .بولع ال ٌعرؾ الملل

فً هذه المرحلة األخٌرة كانت زوجته ال تؤلو جهداً فً تقدٌم 

فكانت تصفؾ ". هاوار"كل ما تستطٌع من دعم له إلصدار مجلة 

لقد كانت خٌر معٌن له فً نضاله وكفاحه فً . الحروؾ وتنضدها

 .معترك الحٌاة الٌومٌة

ة فً مدرسة الصنابع بدمشق كان جبلدت ٌدرس اللؽة الفرنسٌ

م محامً 1939م ثم أصبح فً 1936ولؽاٌة 1934منذ نهاٌة عام

ٌُذكر . وقنع بحٌاة عابلٌة هادبة ،شركة الرٌجً وربٌس مفتشٌها و

أنه كان ٌجٌد اللؽة التركٌة والعربٌة والفارسٌة والٌونانٌة 

 . والروسٌة والفرنسٌة واأللمانٌة وكان ملماً باالنكلٌزٌة

م 1936الثوار العرب فً فلسطٌن خبلل عام  عرض على

مساعدتهم بتقدٌم الرجال والسبلح فضاع اقتراحه بٌن األخذ 

اقترح على الحكومة السورٌة ان ٌإلؾ  1948وفً عام  .والرد

فرقة من األكراد تعٌن العرب على صد هجمات خارجٌة فلم تؤخذ 

 .الحكومة السورٌة باقتراحه

ٌة الثانٌة بدأت الضؽوط مرة بعد اندالع نار الحرب العالم

أخرى تنهال على المثقفٌن األكراد المقٌمٌن فً دمشق وفً ما بٌن 

م ألزمته السلطات الفرنسٌة باإلقامة 1946م و 1943أعوام 
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وعندما رفعتها عنه عام . الجبرٌة ومنعته من مؽادرة دمشق

م دعً األمٌر الى ترشٌح نفسه للنٌابة عن الجزٌرة 1947

فلبى الطلب وذهب الى الجزٌرة بموافقة  ،كرادالمؤهولة باأل

لكنه ما كاد ٌطإها  ،السلطات السورٌة للقٌام بحملته االنتخابٌة

ساعة فٌها حتى اعادته السلطات السورٌة الى دمشق  24وٌقضً 

 .مخفوراً 

ومهما ٌكن من شًء فبل ٌنبؽً للمرء أن ٌنسى أّن جبلدت 

اللؽة  ضلٌعاً فً ، باإلضافة الى نضاله القومً، كانبدرخان

وكان كاتباً ُمجٌداً وشاعراً ومترجماً  ،وقواعدها وخبٌراً بدقابقها

ٌنشر شعره وقصابده باسمه الصرٌح وأحٌاناً وأطوارا باسم ... فذاً 

ومازالت أعماله الرابعة ٌعاد نشرها وٌقبل القراء على  .مستعار

 وكؤنها كتبت الٌوم رؼم مرور أكثر من... قراءتها بشوق كبٌر

 .خمسة وسبعٌن عاماً علٌها

 ههذا القدر الذي هٌمن على أٌام األمٌر األخٌرة كان القدر نفس

الذي رافقه منذ والدته ووجه حٌاته توجٌهاً لم ٌكن فً ٌد احد ان 

فعندما ولد األمٌر جبلدت كانت والدته صعبة وأمه  .ٌبدل شٌباً فٌه

نها فحكم تؤبى وترفض دعوة الطبٌب إال أنه استدعى على كرٍه م

واستخدم الكبلبة لٌنتزعه وسلمه  ،ان الطفل قد مات قبل الوالدة

فبقً  .إدي اإلسعافات البلزمة لبلم، بٌنما ٌللخادمة لتضعه جانباً 
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الطفل مهمبل منسٌاً فترة من الزمن حتى صرخ على حٌن ؼرة 

 ،فتجمع األهل واألصحاب حوله ٌهللون من شدة التؤثر والفرح

 .ة فً رأس األمٌر حتى آخر أٌامهوقد بقً اثر الكبلب

لم ٌكن جبلدت قد تعاطً الزراعة أو التجارة ٌوماً فً حٌاته  

 ،ولم ٌكن ٌعتقد احد من معارفه انه خلق لٌكون مزارعاً او تاجراً 

طؽت  1950ففً سنة . ؼٌر ان لؤلقدار مشٌبة ؼٌر مشٌبة البشر

حمى القطن على الببلد السورٌة وأخذ المزارعون وؼٌر 

زارعٌن ٌسعون الى زراعته وٌحلمون ببناء ثروات عجلى الم

الذي ٌملك أراض " حسٌن بك اٌبش"بفضل تصدٌره فاتصل 

كٌلو متراً من دمشق  35واسعة فً قرٌة الهٌجانة على بعد 

بصدٌقه األمٌر جبلدت وعرض علٌه ان ٌشاطره استؽبلل تلك 

 واقتضى المشروع .رؼم ممانعة زوجته ،فقبل األمٌر ،األراضً

متراً ونصبت اآلالت علٌها  25حفر ببر كبٌرة بلػ عمقها نحو 

لسحب المٌاه وخزنها فً بركة قرٌبة من الببر، وكان األمٌر 

والؽرٌب انه منذ . ٌذهب كل ٌوم الى الهٌجانة لٌراقب األعمال

م ما كان ٌنظر مرة الى هذه الببر تتسع وتتعمق 1951شهر شباط 

قبل ( المقّدرة)لببر بالببر إال شعر بانقباض عمٌق حتى دعا ا

وكان ٌعنون رسابله من الهٌجانة الى  .خمسة أشهرمن وفاته
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وكان ٌتوجس ان تحمل له هذه الببر  .قرٌنته وأوالده بذلك االسم

 .شإماً مقدراً 

م  بٌنما 1951/تموز/15وفً الساعة التاسعة من صباح ٌوم 

إذا  كان جبلدت جالساً على حافة بركة الماء المجاورة للببر

بانفجار عنٌؾ مفاجا ٌحصل فً بركة الماء نتٌجة للضؽط 

فتتدفق المٌاه بؽزارة وتهدم الجدار الذي كان جبلدت واقفاً علٌه 

وتجرفه مع الحجارة والتراب الى الببر فبل ٌعً جبلدت إال وهو 

 .التً كان قلبه ٌحذره منها منذ أشهر( الببر المقدرة)فً قبضة 

فترة من الزمن قبل ان وصول النجدة  بقً األمٌر فً قعر الببر

فنقل الى المستشفى الفرنسً بدمشق وكانت صورة ببر المقدرة 

. ذن بالخطر الداهمامه مع انه لم ٌكن ٌعلم ان حالته تإماثلة أم

حتى على انه لم ٌمكث فً المستشفى أكثر من بضع ساعات 

وعندما وصلت زوجته بناء على مخابرة هاتفٌة  .فارقته الروح

 .دته جثة هامدةوج

وقد قوبل النبؤ المفجع فً مختلؾ أوساط الببلد بالحزن العمٌق 

واألسى البالػ لما كان ٌتمتع به الفقٌد من صفات علمٌة واسعة 

ة ٌق، ومزاٌا خلأحلته محل االحترام من نفوس معارفه واصحابه

وقد . رفٌعة أنزلته أسمى منازل المحبة والود من قلوب أصدقابه

ع جثمانه بعد ظهر ٌوم األثنٌن الواقع فً احتفل بتشٌٌ
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 ،م بموكب مهٌب تقدمته عشرات أكالٌل الزهر1951/تموز/16

ن وكبار ضباط فٌه بعض الوزراء والوزراء السابقوومشى 

الجٌش ورجال السٌاسة وعلماء الدٌن ووجهاء المدٌنة وشبابها 

 .11وطبلبها

واقع فً وفً تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر ٌوم االثنٌن ال

م وبعد ان صلى على جثمانه فً مسجد الشٌخ 1951/تموز/16

محً الدٌن واصل الموكب سٌره فً حً األكراد حتى مقبرة 

دفن فً المقبرة . الشٌخ خالد النقشبندي حٌث أودع مقره األخٌر

 .بدرخان: التً دفن فٌها جده األمٌر الكبٌر

 

قدري  وعلى شاهدة قبره نقشت أبٌات من شعر صدٌقه الشاعر

 .جان

 

 أمٌر األكراد وابن كردستان البار

 حفٌد بدرخان صاحب العزائم

 ذو التضحٌات... جالدت

 وان كان جسمه مدفوناً هنا

 إال ان روحه صعدت الى السماء

 فً سبٌل الوطن

                                                           
 .1951ذكرى األمري جالدت بدرخان، منصور شليطا و يوسف ملك، ذكرى األوىل - 11
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 صاحب العهد والمٌثاق

 جعل روحه قرباناً 

 .لم ٌمت هو خالد واسمه ابدي

 

 

 :من أعماله

ٌذكر الباحث (.هاوار و روناهً)تٌنما عدا عن مجلتٌه القٌم

" البدرخانٌون فً جزٌرة بوطان"مالمٌسانز فً كتابه 

البحة بؤسماء كتب ومإلفات هً لثرٌا وكامٌران  181الصفحة

ال نعرؾ فٌما إذا  ،وجبلدت بدرخان منها المترجمة ومنها المإلفة

ٌشرح الكارثة : الى أخوة الدٌن-1." كانت قد نشرت أم ال؟

. روملً بلؽة واضحة ألفه جبلدت وكامٌران بدرخان الواقعة فً

عبارة عن أربعة أجزاء ٌتضمن الجزء األول : سلطنة األدب-2

الرباعٌات  -القصابد والجزء الثانً النثر والجزء الثالث المقاطع

ٌتؤلؾ من جزبٌن، ٌتضمن : الزفاف -3. والجزء الرابع األبٌات

النثري وهو للشاعر  الجزء األول القصابد والجزء الثانً الشعر

تؤلٌؾ آنا : الوظائف االجتماعٌة للمرأة -4. كامٌران بدرخان

: االنفعاالت أمام الكوارث-5. ثرٌا بدرخان: المبربر، ترجمة

مبدع ومترجم أنها صرخات أدبٌة ووطنٌة للمإلفٌن كامٌران 

ثرٌا بدرخان و : حكومة العزٌزي الكردٌة-6. وجبلدت بدرخان
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انها شرارات من النار : شرارات المحاصرة-7. كامٌران بدرخان

السٌارة فً  مجرمو-8. الحقٌقٌة لمإلفه جبلدت بدرخان بك

 ".لثرٌا بدرخان بك– فً بارٌس (sen) محاكمة سان

م، بالتعاون مع أخٌه كامٌران 1913، عام حقٌقة سقوط أدرنة-

 . بدرخان

مكتبة )طبع هذا الكتٌب ضمن سلسلة : قواعد األلفباء الكردٌة-

، فً دمشق، تحت اسمه المستعار 1932عام  -1-(هاوار

 (.هراكول آزٌزان)

مكتبة )طبع هذا الكتٌب ضمن سلسلة : صفحات من األلفباء-

 .، دمشق1932عام  -2-(هاوار

كتب األمٌر جبلدت مقدمة لهذا الكتاب، : المولد النبوي-

 .فً دمشق 1933ونشرها عام 

دمة لهذا الكتاب، كتب األمٌر جبلدت مق: صلوات الٌزٌدٌٌن-

 .دمشق-1933ونشرها عام 

ألفها جبلدت  :رسالة الى حضرة الغازي مصطفى كمال باشا-

( مكتبة هاوار)تحت سلسلة  1933بالتركٌة، وطبعها عام 

دالور : الناشر. روشن بدرخان: ترجمة الى العربٌة(. 6)العدد

 .زنكً
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ام ألفها جبلدت بالفرنسٌة، ونشرها ع :حول المسألة الكردٌة-

: ترجمها ونشرها( 8)رقم( مكتبة هاوار)تحت سلسلة  1934

 .دالور زنكً

أعدها ونشرها جبلدت بالفرنسٌة عام  :القواعد الكردٌة-

1943. 

جبلدت بدرخان وروجر لٌسكو، :تؤلٌؾ :قواعد اللغة الكردٌة-

دالور زنكً عام : ترجمها ونشرها. فً بارٌس 1970طبعة عام 

 .م فً دمشق1990

موجود فً المعهد الكردي فً  :الفرنسً –لكردي القاموس ا-

 .ؼٌر مطبوع-بارٌس

موجود اآلن لدى ابنته . مخطوط: الكردي -القاموس الكردي-

 (.سٌنم خان بدرخان)

( هاوار)حول هذا الكتاب، انظر مجلة  :أعرف نفسك-

 /.18/العدد

هذا الكتاب ٌبحث فً قواعد اللؽة الكردٌة،  :كتاب سٌنم خان-

 /.19/العدد( روناهً)عد ألجل األطفال راجع مجلة وخاصة انه ا

( هاوار)مسرحٌة، وهً مخطوط، وقد نشرت فً مجلة  :هفند-

 /.20/العدد
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جبلدت بدرخان، الى :قصة انكلٌزٌة ترجمها :جونً وجٌمٌنا-

 .بدمشق 1943الكردٌة وطبعها عام 

 

 :األسماء التً كتب بها األمٌر جالدت بدرخان وهً

أمٌر -.والد جمشٌد وسٌنم خان-.الد جمشٌدو-.هراكول آزٌزان-

صاحب -.روناهً. صاحب هاوار-.هاوار- C.A.B-.بوطان

جٌروك -.خبر كوهٌز-.صٌاد هاوار -.نٌرفان-.القاموسً-.روناهً

. نفٌسانوك -.نفٌسانوكا هاوار -.طاووس بارٌز -.ستران فان-.بٌز

 .سٌداي كروك

اتخاذه وٌرجع سبب . على األؼلب هناك أسماء وألقاب أخرى

األلقاب المذكورة الى قلة الكتاب واألدباء فً ذلك العهد وكان 

لهذا كان ( روناهً)و ( هاوار)لقلمه النصٌب األوفر فً مجلتً 

 .ٌتستر تحت أسماء مستعارة

 

 :المصادر

، منصور شلٌطا وٌوسؾ (1951-1897)ذكرى األمٌر جبلدت بدرخان  -

 .ملك
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، وثائق جوعٍح العائلح (تىطاىالثدرخاًٍىى فً جشٌزج : )هالوٍساًش -

 لثٌاى،–تٍزوخ  كىلثهار تدرخاى ودالور سًكً،: ذزجوح. الثدرخاًٍح

1998. 

 .معها شخصٌاً العدٌدة روشن بدرخان فً لقاءاتً  -

 .النسخ األساسٌة. مجلة هاوار -

 (.مكتبة هاوار) سلسلة إصدارات -

 زنكً،دالور  :جمع واعداد م،(1951-1893)مذكرات جبلدت بدرخان  -

 .1997لبنان،–بٌروت . آمٌرال: مطبعة
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 كامٌران عالً بدرخانالدكتور 

 م(7521-7215)

 

م فً مدٌنة 1895عام /12/8ولد كامٌران عالً بدرخان فً 

شركسٌة " سنٌحة"استانبول، والده أمٌن عالً بدرخان وأمه 

درس فً المدرسة السلطانٌة العلٌا فً استانبول وفٌها . األصل

ته االبتدابٌة، وفً إبان الحرب الكونٌة األولى كان قد أنهى دراس

. ؼدا فتًى ٌافعاً فاقتحم ساحات الحرب برؼبته ومحض إرادته

وفً مدة وجٌزة ٌلقً نظرة رجل وطنً مخلص على جمعٌة 

وسرعان ما ٌكتشؾ أالعٌبها فٌقطع بها صلته " االتحاد والترقً"

عثمانٌة خرج وبعد انهٌار اإلمبراطورٌة ال. وٌعتزل أعضاءها

إلى حٌز التطبٌق، ذلك المشروع الخاص " وٌلسون"مشروع 

وعندبذ نشطت ... بالشعوب المضطهدة والمؽلوبة على أمرها

الكردٌة فً استانبول فً  "التعالً"جمعٌة الجمعٌة الكردٌة،

وفً مدة قصٌرة . التحرك والدعوة إلى مساندة القضٌة الكردٌة

عمل السٌاسً وهنالك ظهر انخرط كامٌران عالً بدرخان فً ال

اسم كامٌران فً كتاباته الداعٌة الى التحرر ومساندة القضاٌا 

 .القومٌة والوطنٌة
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بدأ كامٌران وأخوه جبلدت بالكتابة فً سن مبكرة، وهذا ما 

حقٌقة سقوط "م لكتاب (1913)نبلحظه من خبلل تارٌخ النشر 

ونا قد تجاوزا هذا ٌعنً أنهما عندما أعدا هذا الكتاب لم ٌك". أدرنة

 .عشرٌن سنة من عمرهما

م فً حرب 1912تطوع كامٌران فً الجٌش العثمانً عام  و 

ٌكتب فً   وكان.سبعة عشر عاماً ( 17)البلقان عندما كان عمره 

التً ٌصدرها عبدو جودت، وذلك فً عام ( االجتهاد)مجلة 

1918. 

 جبلدت عالً بدرخان : قٌقه األكبرـم خرج ش1919فً عام 

وكان فً . اكرم جمٌل باشا وفابق توفٌق إلى أرض كردستانو 

معٌتهم الضابط السٌاسً االنكلٌزي المعروؾ  المٌجر ادوارد 

وتوجهوا الى مبلطٌة بؽٌة التمهٌد ثم الشروع فً العمل " نوبٌل"

من أجل القضٌة الكردٌة وتحرٌر كردستان، ولنصػ إلى 

 :رحلةكامٌران عالً بدرخان وهو ٌسرد حكاٌة هذه ال"

كانت الحرب الكونٌة األولى قد بلؽت نهاٌة مطافها، وكانت "

الدولة العثمانٌة قد تمزقت أوصالها، وكانت فكرة إقامة وطن 

لؤلكراد فً المشرق قد شاعت وذاعت فً األوساط السٌاسٌة 

وتلبٌة ألوامر الجمعٌة خرجت أنا وأخً جبلدت بدرخان . عالمٌاً 

اشفة زعماء األكراد ورإساء لمك" نوبٌل"والقابد االنكلٌزي 
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فً  -فً البدء ذهبنا. عشابرهم واعبلمهم بما عقدنا علٌه العزم

وهو صدٌق " كهتا"إلى بٌت حاجً بدر زعٌم  -المرحلة األولى

 أوّفقناإننا إذا : قلنا له". ٌا عمنا: "حمٌم لوالدي وكنا نخاطبه بكلمة

هم وتؤٌٌد هم استطعنا تؤلٌب الزعماء ورإساء العشابر وكسبنا ِودَّ

إحراز دعم الدول المستقلة الكبرى وتؤٌٌدها فً إنشاء دولة كردٌة 

ولهذا ٌنبؽً لكم أن تإازرونا وتمدوا لنا ٌد العون . مستقلة

 :فقال. والتؤٌٌد

إنكم ال تعرفون شٌباً عن األوضاع والعداء والمنازعات، فإن -

اً كل كبٌر عشٌرة نسٌج وحده، مستبد برأٌه، ٌرفض ان ٌكون تابع

لؽٌره أو خاضعاً ألي سلطان، لذلك فلن تجدوا من ٌرتاح إلى 

وإننً أنصحكم بالرجوع عن فكرتكم فلن . تؤسٌس دولتكم هذه

وهكذا أخفقنا إخفاقا ذرٌعاً منذ الوهلة األولى، ثم . تجنوا شٌباً 

ط ولم نجد بداً احبكانت مساعٌنا األخرى سلسلة من الخٌبة واال

 ".من العودة إلى استانبول

وعندما كانت هذه الحركات تجري على قدم وساق لم تكن  

أقامت سلطتها على ما تبقى . الحكومة الكمالٌة تقؾ مكتوفة الٌدٌن

من اإلمبراطورٌة العثمانٌة المهزومة فً الحرب العالمٌة األولى 

أخذت تحاول إعادة هٌمنتها على بعض المناطق اإلستراتٌجٌة و

رٌطانٌة والفرنسٌة اللتٌن بدأتا ولكن االمبرٌالٌتٌن الب. المهمة
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نفوذاً واسعاً فً أوساط  اقد كسبت اعملٌة اقتسام جدٌدة للعالم كانت

ومهما كانت . عابقاً أمام مثل هذه الهٌمنة اكردستانٌة معٌنة وقفت

االنتصارات التً حققتها البرجوازٌة التركٌة ضد الٌونان فان هذه 

البرٌطانٌة والفرنسٌة  الحكومة فضلت المساومة مع االمبرٌالٌتٌن

بدالً من تحوٌل تلك االنتصارات الى حرب معادٌة لبلمبرٌالٌة 

بسبب العنصرٌة القومٌة والسٌاسة الطورانٌة التً اتصفت بها 

وقد تجلت هذه السٌاسة فوق األرض . هذه الحكومة البرجوازٌة

 . الكردستانٌة بصورة جلٌة

من كردستان  بدأت تركٌا بإحكام قبضتها على القسم األكبر

الذي بقً فً إطار الجمهورٌة الكمالٌة ومارست سٌاسة التترٌك 

وتؽٌٌر التركٌب القومً للشعب الكردي وأرادت أن تفرض على 

كردستان التً نظرت إلٌها بوصفها ساحة لتعزٌز استؽبللها 

مساراً ومجاالً للتوسع القومً، بنٌة اقتصادٌة اجتماعٌة  ،الطبقً

 .تمام االتفاق مع مصالحها هً وسٌاسٌة وقومٌة تتفق

ان السلطات التركٌة مارست سٌاسة النهب والسلب واإلبادة 

الوحشٌة والمذابح الجماعٌة بحق األرمن والٌونان واألكراد وبحق 

على هذه الشعوب فً  ان الظلم الذي فرضته. سانٌة جمعاءاإلن

وصهر التجمعات ( قومٌة واحدة)سنوات تؤسٌسها بهدؾ خلق 
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على شعوب  ل قد شكلت خطراً جدٌاً فً أراضً األناضوالقومٌة 

 .المنطقة بصورة عامة والشعب الكردي بصورة خاصة

وبطلت قٌمتها بعد " م1920-سٌفر"لقد تهشمت اتفاقٌة 

االنتصارات التً أحرزتها القوات التركٌة على الجٌش الٌونانً 

م وما أن حل عام 1921عند نهر ساكاري فً صٌؾ عام 

نت تركٌا برمتها تقرٌباً قد تحررت من أٌدي م حتى كا1922

. القوات األجنبٌة وألؽٌت السلطنة فً تشرٌن الثانً من العام نفسه

أخذ الحلفاء ٌعملون لعقد معاهدة جدٌدة مع تركٌا تستجٌب و

الجدٌد فكانت معاهدة لوزان التً عقدت فً " متطلبات الوضع"لـ

ط، اذ لم ٌنص إال م ولم ٌرد ذكر المسؤلة الكردٌة ق1923تموز 14

 .على القول بوجوب احترام الحقوق الثقافٌة والدٌنٌة لؤلقلٌات

ووجد هذا الشعب نفسه بإدارة الدول االستعمارٌة األوربٌة مقطع 

 .12األوصال وملحقاً بدون حقوق

بعد هذه التحوالت والتؽٌٌرات التً طرأت على موقؾ الحلفاء 

المناضلٌن األكراد  م أحكاماً بإعدام1922أصدر الكمالٌون عام 

وكان صدور هذه األحكام بقتل وإبادة العاببلت الكردٌة . ونفٌهم

جبلدت : ففر كامٌران وأشقاإه. الكبٌرة وذات النفوذ والمعروفة

                                                           
 1990:جرجيس حسن،الطبعة األوىل.د: تركيا يف االسرتاتيجية األمريكية بعد سقوط الشاه، تأليف - 12
 .88-87ص.
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وأمٌن عالً . الى ألمانٌا" حقً"وصفدار وتوفٌق وابن شقٌقته 

وفً ألمانٌا بدأ كامٌران وأخوه . وابنه األكبر ثرٌا الى مصر

 ". الحقوق"الً بدرخان دراسة القانون جبلدت ع

م نال كامٌران 1926من شهر شباط عام وفً الرابع والعشرٌن 

فً مدٌنة الٌبزٌػ واستحقها " الدكتوراة"عالً بدرخان شهادة 

وبعد االنتهاء من دراسته حمل شهادته مؽادراً ". امتٌاز"بدرجة 

لممارسة  ألمانٌا متوجهاً الى بٌروت ولما استتب به المقام تفرغ

 .م شمل الشقٌقٌنوهنا التؤ. اةالمحام

شللرعت . م1925بعللد انهٌللار ثللورة الشللٌخ سللعٌد بٌللران عللام 

الحكومة التركٌة تمارس سٌاسلة العنلؾ واالضلطهاد التلً عرفلت 

وحصللد منجللل الحللرب األخضللر والٌللابس دون ". التترٌللك"باسللم 

تمٌٌلز عللى مللرأى ملن عٌللون العلالم المتحضللر و أصلحاب شللعار 

حقللللوق الشللللعوب  ر المصللللٌر للشللللعوب، ومللللإآزرةحللللق تقرٌلللل

فلمللا أدرك أولبللك السٌاسللٌون والمثقفللون . المضللطهدة فللً العللالم

ّجروا موالزعماء ال ِِ ن وطلنهم وتشلردوا كرد الذٌن تبدد شملهم وهُ

أن الحكومللة الكمالٌللة مللا تللزال ماضللٌة فللً  ،فللً اقاصللً األرض

واإلبلادة،  بطشها والفتك بؤهالٌهم، مندفعة بكلل همجٌتهلا فلً القتلل 

تكونللت لللدٌهم  قناعللة بضللرورة انعقللاد مللإتمر عللام لتوحٌللد جمٌللع 

المنظمات الكردٌة ووضع برنامج لحركتها وسٌاستها والسٌر على 

 .نهج واحد، وبرنامج موحد ضمن مخّطط مدروس ومرسوم
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م انعقد مإتمر لتؤسٌس 1927وفً الخامس من شهر أٌلول عام 

اللبنانٌة فكان هذان " بحمدون"فً مدٌنة  "خوٌبون"جمعٌة 

وكان جبلدت بدرخان ربٌساً " خوٌبون"الشقٌقان من مإسسً 

لهذه الجمعٌة، التً شارك فٌها رجال آخرون نابهون لهم شهرتهم 

أما الدكتور كامٌران بدرخان فكان موجهاً فً خوٌبون، . ومكانتهم

  .و مسإوالً عن األمور المالٌة

إثارة حاول كامٌران نان الى بارٌس حٌث سافر كامٌران من لب

ر مجلة اصدمم المتحدة على القضٌة الكردٌة واعطؾ هٌبة األ

. انكلٌزٌة تبحث فً ماضً األكراد وحاضرهم وحقوقهم-فرنسٌة

أما األمٌر ثرٌا فسافر الى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ثم الى 

ولجؤ األمٌر جبلدت الى  ،م1938بارٌس حٌث توفً فً سنة 

 .وأقام فٌها حتى وافاه القدر 1930آب  25سورٌا فً 

م أصدر جبلدت 1932الخامس عشر من شهر أٌار عام وفً 

الخامس عشر من ، ودام صدورها حتى "هاوار"لة بدرخان مج

ة بلؽت األعداد وفً خبلل هذه المد .م1943شهر آب عام 

وكان لصدور هذه المجلة . سبعة وخمسٌن عدداً الصادرة منها 

فهذه المرة هً األولى التً . ات الكردٌةاألثر البالػ فً المنشور

 . تصدر فٌها مجلة كردٌة تعتمد فً كتابتها الحروؾ البلتٌنٌة
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وساهموا فً إخراجها  13"هاوار"لقد كتب الكثٌرون فً مجلة 

وتوزٌعها، وأحد أولبك المحررٌن الذٌن كانوا ٌكتبون فً هذه 

ى المجلة الدكتور كامٌران عالً بدرخان الذي واظب فٌها عل

وٌعتبر أول من كتب . كتابة القصة والشعر الحدٌث تؤلٌفاً وترجمةً 

ومن أروع . فً األدب الكردي المعاصر" الحر"الشعر الحدٌث 

وقد  ."القرآن الكرٌم"وأهم ما ترجمه الى اللؽة الكردٌة تفسٌر 

فً العدد " ارهاو"ظهرت هذه الترجمة على صفحات مجلة 

 .استثناء بعض األعدادب ها،السابع والعشرٌن وحتى نهاٌة صدور

السابع والخمسٌن الى سورة  انت الترجمة قد وصلت فً العددوك

 /. 48/حتى اآلٌة " النساء"

م كان كامٌران عالً بدرخان ٌلّقن األكراد فً 1940فً عام 

ذي الشهرة " الٌٌك"لبنان اللؽة الكردٌة وٌعلمهم أصولها فً معهد 

فً إذاعة   -قسم الكرديال-الواسعة وٌشارك فً البث اإلذاعً

الشرق األوسط فً بٌروت التً تؤسست فً الٌوم الخامس من 

ر فً األسبوع وكان هذا البرنامج ٌتكر. م1941شهر آذار عام 

وفً بٌروت نشر بعض كتبه . وٌوم الجمعة مرتٌن ٌوم األربعاء،

                                                           

13
من : ل التالًفً ثبلث مطابع دمشقٌة على الشك" هاوار"مجلة  طبعت - 

 -مضحكالفقط فً مطبعة  /24/ فً مطبعة الترقً، والعدد 23-1العدد 

 .ثبات بدمشقالفً مطبعة  57-25المبكً، ومن العدد
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الكابنة فً حً " ٌوسؾ سلٌم الصٌقلً"التً طبعت فً مطابع 

تتح مدرسة لتعلٌم اللؽة الكردٌة فً الحً وأف". زقاق الببلط"

 . نفسه

 وكان الدكتور. النبوٌة الشرٌفةً  كما ترجم بعض األحادٌث

كامٌران فً الوقت نفسه ٌشارك شقٌقه جبلدت فً إخراج مجلة 

وٌنشر فٌها كتاباته، وقد استمر ظهورها منذ الٌوم  14(روناهً)

ار من عام م حتى شهر آذ1941األول من شهر كانون الثانً عام 

 " روناهً"أعوام، صدر من مجلة أربعة  م وفً خبلل 1945

 . ثمانٌة وعشرون عدداً 

م أصدر الدكتور كامٌران عالً 1946-م1943فً خبلل أعوام 

األسبوعٌة باللؽة " الٌوم الجدٌد" "روزا نو"بدرخان جرٌدة 

 ت أعدادها الصادرة ثبلثة وسبعٌنالكردٌة واللؽة الفرنسٌة بلؽ

هو الذي كان ٌقوم بإدارتها وتحرٌرها وٌنهض بجمٌع و. عدداً 

 ستٌر"نوات كان ٌصدر أٌضاً صحٌفة وفً هذه الس. مسإولٌاتها

. التً كانت تخرج بؤقبلم كتاب وأدباء وشعراء األكراد" (النجمة)

من المبلحظ أن أؼلب الكتاب واألدباء والشعراء الذي كانوا 

أٌضاً ٌكتبون فً كانوا " روناهً"و" هاوار"ٌكتبون فً مجلة 

                                                           

14
 /28-13/ثبات، ومن العددالكانت تطبع فً مطبعة  /12-1/من العدد - 

 .فً مطبعة الترقً بدمشق طبعة
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جبلدت عالً : أمثال" ستٌر"و صحٌفة " روزا نو"جرٌدة 

بدرخان، وكامٌران بدرخان، و أوصمان صبري، وقدري جان، 

و روجٌه لٌسكو  ...وحسن هشٌار، وجكرخوٌن، ورشٌد كورد،

 .قسم اللؽة الفرنسٌة" هاوار"كان ٌكتب أحٌاناً فً مجلة 

دته الحكومة الفرنسٌة ضابطاً فرنسٌاً أوف" روجٌه لٌسكو"كان 

وهو الذي سعى لدى . بصفة رجل سٌاسً" القاهرة"الى مصر 

حكومته للحصول على موافقة للدكتور كامٌران عالً بدرخان 

وهو الذي كان ٌمارس فً تلك الفترة مهنة  ."فرنسا"للعمل فً 

وكان ٌعتقد أن العمل فً فرنسا سٌفٌد فً دعم القضٌة " المحاماة"

فً عام . ً اتخاذ بارٌس مركزاً لهذا العملالكردٌة، وفكر ف

سافر الى فرنسا وأصبح مسإوالً عن معهد البحوث  1947

توجه الى أمرٌكا وقدم مذكرة باسم  1948وفً عام . الكردٌة

الشعب الكردي للسكرتٌر العام لؤلمم المتحدة بشؤن القضٌة 

ً وأهتم اهتماماً كبٌراً فً علوم اللؽة، وخبلل وجوده ف. الكردٌة

قسم ( سوربون)فرنسا وممارسته لمهنة التدرٌس فً جامعة 

أقام عبلقات متٌنة بالمسإولٌن والمفكرٌن  اللؽات الشرقٌة، 

نال منهم الحب والتقدٌر وخاصة من ووالسٌاسٌٌن الفرنسٌٌن 
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مدٌر معهد الدراسات اإلسبلمٌة  15"بٌٌر روندو"المقدم الفرنسً 

وفً إثناء إقامته فً ". فٌلٌب روندو" وابنه ،العلٌا فً بارٌس

فرنسا كان بصفة رسول للقضٌة الكردٌة ونظم كثٌراً من الندوات 

م من السٌدة ناتالٌا 1954ثم تزوج عام . حول هذه القضٌة

 .دوستوفسكً البولونٌة األصل ولم ٌرزق من زوجته أوالداً 

م 1961وفً بداٌة الثورة الكردٌة فً كردستان الجنوبٌة عام  

بة بالزعٌم الوطنً الكبٌر مبل مصطفى البارزانً أقام عبلقات طٌ

الخالد  ومنذ ذلك الحٌن  وحتى وفاته برز عنصراً هاماً فً الدفاع 

. كان ممثبلً للحركة الكردٌة" أوربا"عن القضٌة الكردٌة وفً 

زار هو وزوجته كردستان الجنوبٌة ولقً هناك  1970وفً عام 

البارزانً شخصٌاً،  حفاوة بالؽة من المؽفور له الزعٌم مصطفى

من جمٌع المساهمٌن فً ... وكان موضع ترحٌب من الجمٌع

 (.PDK)المإتمر الثامن لـ 

وفً . م زار لبنان والتقى باألكراد فً بٌروت1971وفً عام 

وهو فً )هذه الزٌارة اجتمع بالوزٌر اللبنانً كمال جنببلط 

وبعون ودعم من الوزٌر جنببلط حصل ( الحقٌقة رجل كردي

                                                           
مية وحامل شهادة املعهد القومي للغات الشرقية يف باريس حامل شهادة الدروس العليا يف الشؤون اإلسال- 15

 .ودكتور يف احلقوق
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ومنح . رخصة إلنشاء حزب سٌاسً رسمً فً الببلد على

 .األكراد فً لبنان الحق فً ممارسة السٌاسة

إضافة الى اللؽة –كتب الدكتور كامٌران بلؽات شتى ومختلفة 

فكتب بالتركٌة والفرنسٌة . ونشر بها الكتب والمقاالت -الكردٌة

وألخٌه وكان ٌتقن اللؽة العربٌة والفارسٌة، وكان له  ...واأللمانٌة

جبلدت بدرخان فضل كبٌر على اللؽة الكردٌة وقواعدها وقدما 

وكانت تلك . أعماال جلٌلة وخدمات كبٌرة للشعب الكردي

الخدمات واألعمال أسساً ودستوراً للحركات الثقافٌة والسٌاسٌة 

 .واالجتماعٌة

كامٌران بدرخان بحدث إخفاق الثورة الكردٌة فً . كما تؤثر د

م ووفاة زوجته فً شباط من 1975آذار 6فً  كردستان الجنوبٌة

 .العام نفسه كثٌراً 

ثبلثة / 83/م وهو ٌناهز 1978توفً الدكتور كامٌران عام 

وثمانٌن عاماً، وبناء على وصٌته تبرع بجسده للمعهد الطبً 

للبحوث العلمٌة الفرنسٌة، وخلؾ وراءه أعماالً رابعة من الشعر 

ٌما بحوثه فً مضمار اللؽة والبحوث العلمٌة، واألدبٌة، وال س

وبوفاته فقدت . الكردٌة كما ترك كثٌراً من األعمال المترجمة

األمة الكردٌة رجبلً عظٌماً وعالماً لؽوٌاً وكاتباً بارعاً وسٌاسٌاً 

 .كبٌراً 
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 :من أعماله

م، بالتعاون مع أخٌه جبلدت 1913، عام حقٌقة سقوط أدرنة-

 . بدرخان

البدرخانٌون فً جزٌرة "ابه ٌذكر الباحث مالمٌسانز فً كت

البحة بؤسماء كتب ومإلفات هً لثرٌا  181الصفحة" بوطان

وكامٌران وجبلدت بدرخان منها المترجمة ومنها المإلفة ال 

: الى أخوة الدٌن-1.:" نعرؾ فٌما إذا كانت قد نشرت أم ال؟

ٌشرح الكارثة الواقعة فً روملً بلؽة واضحة ألفه جبلدت 

عبارة عن أربعة أجزاء : سلطنة األدب-2. وكامٌران بدرخان

ٌتضمن الجزء األول القصابد والجزء الثانً النثر والجزء الثالث 

ٌتؤلؾ : الزفاف -3. الرباعٌات والجزء الرابع األبٌات -المقاطع

من جزبٌن، ٌتضمن الجزء األول القصابد والجزء الثانً الشعر 

الجتماعٌة الوظائف ا -4. النثري وهو للشاعر كامٌران بدرخان

االنفعاالت -5. ثرٌا بدرخان: تؤلٌؾ آنا المبربر، ترجمة: للمرأة

مبدع ومترجم أنها صرخات أدبٌة ووطنٌة : أمام الكوارث

: حكومة العزٌزي الكردٌة-6. للمإلفٌن كامٌران وجبلدت بدرخان

انها : شرارات المحاصرة-7. ثرٌا بدرخان و كامٌران بدرخان

 مجرمو-8. لمإلفه جبلدت بدرخان بكشرارات من النار الحقٌقٌة 
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لثرٌا بدرخان – فً بارٌس (sen) السٌارة فً محاكمة سان

 ".بك

 .1932دمشق-مطبعة الترقً/3/مكتبة هاوار العدد .ولديقلب -

-مطبعة الترقً/9/مكتبة هاوار العدد .األلف باء الكردي-

 .1937دمشق

 .م1938-دمشق-مطبعة الترقً/11/مكتبة هاوار العدد .الفبائً-

 .م1971بارٌس عام -قواعد اللغة الكردٌة-

-مطبعة الترقً/10/مكتبة هاوار العدد -القراءة الكردٌة-

 .م1938دمشق، عام 

 ".هاوار"منشور فً مجلة . تفسٌر القرآن الكرٌم-

 /12/العدد -مكتبة هاوار -دروس فً الشرٌعة اإلسالمٌة-

 .م1938دمشق عام  -مطبعة الترقً

 -مطبعة الترقً/13/العدد -تبة هاوارمك -رباعٌات الخٌام-

 .م1939دمشق عام 

لوسً بول "باالشتراك مع  الحكم واألمثال الكردٌة-

 /.14/مكتبة هاوار العدد .1937بارٌس،". ماركرٌت

. مع وادلؾ فٌلكردل -بالفرنسٌة-قصابد كردٌة .ملك كردستان-

 /.15/مكتبة هاوار العدد .1937-بارٌس
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فً حدٌث عن حٌاة ٌادو )األلمانٌةباللؽة  -اٌلوٌه كردستان-

 /.16/مكتبة هاوار العدد .1937-برلٌن (.الكردي

مع الدكتور كورت  -بالفرنسٌة-قصابد كردٌة .ثلج األنوار-

 /.17/مكتبة هاوار العدد .1937-برلٌن(. باأللمانٌة) .وندرٌج

-Turkçe Îzahi kurtçe Giramer1977/1986. 

 (.باأللمانٌة)-1937-لٌنمع هربرت ارتال، بر :نسر كردستان-

   .الفرنسً -القاموس الكردي-

   .لغة األم-

 . بداٌة القراءة-

  .مختارات-
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 :المصادر

، وثائق جوعٍح العائلح (الثدرخاًٍىى فً جشٌزج تىطاى: )هالوٍساًش -

 .1998لثٌاى،–كىلثهار تدرخاى ودالور سًكً، تٍزوخ : ذزجوح. الثدرخاًٍح

 .ً معها شخصٌاً روشن بدرخان فً لقاءات -

 .النسخ األساسٌة. مجلة هاوار -

 (.مكتبة هاوار)سلسلة إصدارات  -

 (.ذزكٍا فً اإلسرزاذٍجٍح األهٍزكٍح تعد سقىط الشاٍ)جزجٍس حسي .د --

  .م1990

 PUKmedia/2008-12-06  .سٌٍن خاى جالدخ تدرخاى -
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 16روشـن بدرخان
 

د سدة ارش بعد إخفاق السلطان عبدالحمٌد، وتسلّم السلطان

الحكم فً الببلد تحسنت حالة الحرٌات، وصدرت احكام بالعفو 

محمود فً تلك الفترة كان صالح . عن المعتقلٌن والسجناء

بدرخان قد أمضى فً السجن المإبد عشرة أعوام، ولما كان 

مشموالً بالعفو العام أخرج من السجن وُنفً الى مدٌنة 

 ".قٌصرٌة"

تموز عام تسعة وتسعمابة  فً الٌوم الحادي عشر من شهر

أمسك السلطان رشاد بمقالٌد الحكم،  م1909/تموز/11 وألؾ،

بدرخان بابنة ُسمٌت  محمود وفً الٌوم نفسه رزق صالح

هاجرت " قٌصرٌة"وبعد مرور عامٌن فً مدٌنة ". روشن"

أسرتها الى استنبول حٌث تقٌم فٌها جالٌة كبٌرة من العابلة 

ر بعد حٌن الى دمشق وأقام خان هاجثم أن صالح بدر. البدرخانٌة

ال ٌطلب ...هماً فً قضاٌا قومه ساعٌاً الى صبلح أمرهمفٌها مل

 .ثراء، أو جاهاً أو شهرة أو رخاء عٌش

                                                           
16

،تركيا، حتت 1993:عام(31-16)35:، استنبول، العدد(ميديا كونشي)نشر ىذا املقال يف جريدة   - 
، 15.، العدد((Pirsوأيضًا نشر يف جملة . باللغة الكردية( مرور عام على وفاة األمرية روشن بدرخان)عنوان 
 .باللغة الكردية. سوريا. 1998-شتاء



104 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

كتب صالح بدرخان كثٌراً، ونشر كتاباته فً الصحؾ 

قً شعبه، وكان كل فقد كان وضع نصب عٌنٌه ر. والمجبلت

 .ٌله ونهاره دون كلل أو سؤمٌدأب على ذلك ل... همه إسعاد ابنابه

بعد فترة من اقامته فً دمشق ظل دون عمل، وفً هذه األثناء 

اندلعت نار الحرب الكونٌة األولى، وساءت األحوال المعٌشٌة 

تحت هذه الظروؾ  ٌة فً العالم برمته فاضطر مكروهاوالحٌات

أصٌب  -وآأسفاه–ولكنه . القاسٌة للعمل فً سجن قلعة دمشق

ولم ٌطل به المرض فمات فً الثبلثٌن من آذار عام  بالتٌفوبٌد،

وفً هذا العام لم . م1915/آذار/30خمسة عشر وتسعمابة وألؾ 

 . تكن روشن قد ناهز عمرها ستة أعوام

 

 بدري بدرخانسامٌة د رحٌل صالح بدرخان أدخلتها أمها بع

المدرسة، ولما أنهت دراستها اإلعدادٌة التحقت بدار  باشا

. م مارست التعلٌم1924عد أن نالت شهادتها عام المعلمات، وب

دار  درخان ضمن الدفعة الثالثة من خرٌجاتكانت روشن ب"

 ".المعلمات فً سورٌة

م سافرت الى مدٌنة الكرك األردنٌة واستتب 1925وفً عام 

 .فً احدى المدارس" مدٌرة"بها المقام بعد أن شؽلت وظٌفة 

المسؤلة العربٌة وما  كانت تكتب فً الصحافة الفلسطٌنٌة حول

ٌجري فً سورٌا من أحداث، وأنباء الثوار السورٌٌن ضد 

. وكانت تنشر مقاالت فً مجلة منٌرفا اللبنانٌة. الحكومة الفرنسٌة
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/ الحرٌة/وكما كانت تكتب المقالة بشكل دوري فً جرٌدة 

م عادت أدراجها الى 1928وفً عام  .لصاحبها ٌوسؾ ملك

ٌم والتوجٌه واالدارة فً عدة دمشق وشؽلت وظٌفتً التعل

  .مدارس

عمر )من السٌدالمرة األولى : شاءت األقدار أن تتزوج مرتٌن

، لكن هذا الزواج لم ٌستمر م1929حصل فً سنة  (مالك حمدي

، وقد م1931طوٌبلً إذ دام قرابة سنتٌن، وانتهى بالطبلق فً عام 

ً تشرٌن الثان 15ولدت فً  رزقت بفتاة واحدة، اسمها أسٌمة

 .م1930

الٌوم الموافق  المرة الثانٌة واألخٌرة كان زواجها فً وفً

، وكان ثمرة 17تزوجت األمٌر جبلدت بدرخان م1935  /22/2لـ

والمولود  م1938آذارمن عام  21فً "سٌنم"زواجهما المولودة 

وكان فارق السن  .م1939تشرٌن الثانً عام  9فً  "جمشٌد"

ٌّنْت عضواً فً جمعٌة م 1934وفً عام  .عاماً /24/بٌنهما  ُع

 . االتحاد النسابً السوري

وفً اواسط األربعٌنات عملت فً محطة االذاعة السورٌة  

قصص / كمعدة لبرنامج تربوي هادؾ خاص لؤلطفال تحت اسم

ٌُبث مرة واحدة فً األسبوع/األطفال  .، وكان البرنامج 

م مثلت المرأة السورٌة فً المإتمر النسابً 1944وفً عام 

وقد كانت حٌاتها حافلة بالنبل . المً الذي انعقد فً مصرالع
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 .كانت والدهتا ووالد األمري جالدت ابناء عم وكان يعرفها منذ عدة سنوات قبل الزواج- 
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ناصرت . وأشكاله لوطنٌة ومناوبة لبلحتبلل بكل صورهِ وا

القضاٌا العربٌة وتصدت بكل افكارها واحاسٌسها لبلنتداب 

الفرنسً على سورٌة، وناهضت االستعمار وحاربته ما وسعها 

 .ذلك

ً واسترجاع َوَدَعْت بشكل خاص الى نصرة الشعب الفلسطٌن

علّمت فً . وطنه المؽتصب واسترداد حقوقه الشرعٌة المسلوبة

لقد .. المدارس العربٌة، وكتبت المقاالت باللؽة العربٌة ونشرتها

كانت تعلّم الصؽار فً المدارس بالقدر الذي كانت تربٌهم تربٌة 

 .حسنة وتنشبهم النشؤة الصالحة

ضع فخار إن حٌاة السٌدة روشن بدرخان الوطنٌة لهً مو

واعتزاز فإلى جانب مهنتها التعلٌمٌة، عملت كـمصلحة اجتماعٌة، 

لنساء لها أبحاث فً شإون السجون والمعتقبلت وفً قضاٌا ا

 ؼٌاهب السجون ٌعانٌن قسوة األسر فً البابسات البلبً أُلقً بهن

ومرارة شظؾ العٌش، وجاهدت لتحسٌن أحوالهن، ولفتت 

بة صدر مدت ٌد العون لكل من وبكل أناة ورحا. األنظار إلٌهن

ٌؽالبون متاعب الحٌاة، ولم تدع معضلة اجتماعٌة دون أن تساهم 

لقد كانت حٌاتها مفعمة بالحركة . فً معالجتها ووضع الحلول لها

من الثرثرة والنشاط واألعمال الصالحة، زاخرة بالفصابل، خالٌة 

 ار األجوؾ، ألنها كانت صورة ناصعةوالهذر والتبجح، والفخ

عن أجدادها البدرخانٌن، وكانت أعمالها مرآة صادقة لمآثرهم 

وأٌادٌهم البٌضاء وكانت حلقة وصل بٌن ماٍض ولّى وأدبر 
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د بتحقٌق  ِِ ُع ٌَ بحسناته، وبٌن مستقبل زاهر مشرق، وأمل راهن 

حلقة وصل بٌن أولبك االسبلؾ الذٌن أمضوا . االمنٌات الكبٌرة

وبٌن األحفاد الذٌن سوؾ زهرة اعمارهم فً سبٌل وطنهم الكبٌر 

لقد كانت امرأة منافحة مكافحة ... ٌتابعون مسٌرتهم البطولٌة

مجاهدة عانت من الشدابد وقسوة الحٌاة وال سٌما بعد رحٌل 

تدهور أحوالها وبسبب  .1951زوجها جبلدت بدرخان عام

من دمشق الى بانٌاس  1972االقتصادٌة والمعٌشٌة انتقلت فً عام 

سن وضعها المعٌشً، ومنذ ذلك الحٌن حتى عسى ولعل أن ٌتح

 .وفاتها  كانت تعٌش فً مدٌنة بانٌاس

 

أجل لقد كانت . ٌقال أن وراء كل رجل عظٌم امرأة عظٌمة

روشن ظهٌراً ونصٌراً ومإازرة لزوجها العبلمة أمٌر المتنورٌن 

جبلدت بدرخان، تعٌنه فً انجاز أعماله وعلى الرؼم من اعمالها 

فً كتبت ونشرت فً زمان سادت فٌه االمٌة،  واعبابها الٌومٌة

ظروؾ االربعٌنات من هذا القرن اذ لم تكن الدراسة متاحة  ظل

ُعرفت روشن . وكثٌر من القرى والنواحً لم تكن فٌها مدارس

كتبت بالكردٌة والعربٌة . بدرخان قلماً نسوٌاً كردٌاً رابداً 

لفرنسٌة ولها وكانت تجٌد الى جانب هذه اللؽات اللؽة ا. والتركٌة

 . إلمام باللؽة االنكلٌزٌة

وجمٌل ان نقرأ بعضاً من ترانٌم براعتها وهً تخاطب المرأة "

الكردٌة وتحاول ان تدلؾ الى اعماق األسرة وبٌدها قندٌل 
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حضاري اخضر ٌشع حباً وامبلً فً ان تزهو الحٌاة االجتماعٌة 

العلم من واالسرٌة ببرٌق التمدن والتقدم وان ترفل الطفولة بنعم 

أجل بناء مجتمع سلٌم فً وقت كان الجهل والمرض شدقٌن 

 .18"متوحشٌن ٌنهشان فلذات أكبادنا

المعنونة بـ  وقد كتبت فً مجلة هاوار تقول فً احدى كتاباتها 

 : (االسرة والمعلم) -ركن االسرة

إن اولبك الرجال الذٌن ٌتقلدون مقالٌد األمور وٌتصرفون فً "

من مدارس المرأة ونشؤوا بٌن أحضانها  مصابر الشعوب تخرجوا

 .19"وتعلموا منها

 

اذن ترٌد روشن بدرخان ان تقول ان العناصر المإثرة فً 

المجتمع تإثر من خبلل مكوناتها التربوٌة والتً تؤسست منذ فترة 

مكونات الشخصٌة  الطولى فً رصدالطفولة وكان لؤلم الٌد 

وتستشهد  .الحٌاةوالتً تبقى عوامل مإثرة وبشكل مستمر طوال 

ان ما ٌتناوله الرضٌع : "الكاتبة بالمثل الكردي الشعبً الذي ٌفٌد

 ".مع الحلٌب ٌبقى مبلزماً حتى المشٌب

لم تكن روشن بدرخان ترى أن عمل المرأة الكردٌة محصور 

هم المرأة األكبر  ، بل أنفً تربٌة اطفالها وتدبٌر شإون منزلها

ٌتهم وجهلهمٌجب أن ٌنصب على تعلٌم أوالدها و . محاربة أم 
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 :تقول فً إحدى كتاباتها موجهة حدٌثة الى شقٌقاتها من النساء

إنكن تعلمن أن داء شعبنا العضال هو ...أٌتها األخوات العزٌزات"

إن . إال العلم الجهل مرض من األمراض، وما دواإهإن . الجهل

التً تداوي علل الجهل وأسقامه فً والمجتمعات الواعٌة الشعوب 

أما األطباء فهم " المدارس"مصحات ومستشفٌات خاصة تدعى 

 ".المعلمون 

إن روشن بدرخان عرفت كثٌراً من رؼبات : قد تستِطع القول

المرأة العادٌة وامنٌاتها وطموحها، ٌدلنا على ذلك ما جاء بقلمها 

المرأة "نوان تحت ع "هاوار"فً العدد الثامن والعشرٌن من مجلة 

 :20"والسعادة المنزلٌة

ٌعتقد جمع ؼفٌر من النساء أن السعادة الزوجٌة تجلبها الثروة "

لكن األمر لٌس كذلك فإن السعادة وراحة البال لٌستا . واألموال

من حظ االؼنٌاء وحدهم، وانك لواجد فً اكواخ كثٌر من الفقراء 

 ".والبابسٌن من السعادة والمسرات ما ال تجده فً قصور االثرٌاء

ا ٌبدو لنا ترٌد أن تدخل فً روع المرأة إن روشن بدرخان كم

والسعادة ... ان السعادة ال تشترى باألموال وال تجلبها القصور

فً خاتمة المطاؾ لٌست إال الكلمة الطٌبة والعبلقات االنسانٌة 

إن السعادة التً ... الحسنة والسعً والعمل لصبلح العباد والببلد

لة لكن السعادة التً تنٌها ببذل األموال هً زابلة ال محاأققد 

 .تجلبها المعرفة والقناعة خالدة ؼٌر زابلة
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ان االنفعال داء وبٌل فً األسرة ٌفقدها سعادتها وعلى المرأة 

ان تكون اهدأ من زوجها ال سٌما اذا وجدت زوجها منفعبلً فعلٌها 

ان ال تزٌد النار حطباً، بل علٌها ان تكون ماء تطفىء تلك 

رأة ان تحتوي انفعاالت زوجها عادت فإن حاولت الم... النار

 .الحٌاة طبٌعٌة

أسست روشن بدرخان بالتعاون مع الدكتور  1956فً عام 

صمان أفندي ونوري دٌرسمً، وحسن هشٌار، وحٌدر حٌدر وأ

واستطاعت بصبرها وجلدها ". الثقافة والتعاون الكردي" جمعٌة

 .وطول أناتها أن تذلل الصعوبات وتنتصر على متاعب الحٌاة

لمكافة "مثلت األكراد فً مإتمر اثٌنا  1957وفً عام 

رؼم مضاٌقتها من قبل الشوفٌنٌٌن العرب امثال مشٌل " االستعمار

 عفلق وؼٌره، إال أنها لعبت دوراً بارزاً ومهماً فً المإتمر،

 .اعجاب الجمٌع والقت كلمة، فكانت موضع

همومهم باللؽة الكردٌة كتبت روشن بدرخان عن األكراد و

وفً ... باللؽة العربٌة والمقاالت البحوثو الكتب بعض نشرتو

م ساهمت فً تحضٌرأعمال المإتمر الثالث الذي 1972عام 

عقدته جمعٌة االتحاد النسابً الكردي فً إقلٌم كردستان الجنوبً، 

وفً . تمرباعثاً على نجاح المإ وقد كان حضورها ومساهمتها

مجمع العلمً نفس العام حازت على شرؾ العضوٌة فً ال

الكردي، وفً تلك األٌام سافرت الى استنبول تلبٌة لدعوة المجمع 

وكانت الؽاٌة من حضورها أنها ُكلفت بالسعً . العلمً الكردي
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للبحث عن المخطوطات وجمٌع الملفات الكردٌة فً المكتبات 

والحصول علٌها وارسالها الى " األرشٌؾ التركً"التركٌة و

 .كرديمكتبة المجمع العلمً ال

وفً الحقٌقة فإن روشن بدرخان تستحق اإلطراء والثناء 

ت مهمتها بجدارة فً صمت وهدوء ونجحت فً ذلك  الجمٌل إذ أدَّ

 .نجاحاً باهراً 

إن عمر األشخاص ال ٌقدر بعدد األعوام، بل بما ٌنجزون من 

اعمال البر واصطناع المعروؾ واالتٌان بالفضابل واالحسان الى 

ولهذا نستطٌع القول بؤّن . الى ذلك سبٌبلً  وااعالمجتمع كلما استط

نقاسمها روشن بدرخان ما زالت حٌة نحاورها وتحاورنا 

فهذه  .اوما شعرنا قط أنها ؼاببة عن ،مالاآلوتقاسمنا الهموم و

لقد رحلت . آثارها تحدثنا وتنٌر لنا الدرب وتهدٌنا الى سبل الرشاد

ثلة بٌننا بفضابل لكّنها ما 21م1/6/1992روشن بدرخان عّنا فً 

 .اعمالها

قالت لً روشن بدرخان وهً على فراش الموت قبل رحٌلها 

 :بساعات
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وملا ماتت روشن بدرخان احضرت جثماهنا اىل دمشق بناء على وصيتها لتدفن اىل جوار زوجها جالدت  
حضر ". محو ليلى"وجدىا بدرخان بك يف مقربة الشيخ خالد النقشبندي، بعد أن ُصلي عليها يف مسجد 

مل تُلق أية كلمة أو قصيدة هبذه املناسبة تلبية لرغبة . مراسم الدفن مجوع متواضع من حمبيها ومن املثقفني الكرد
ومت تصوير مراسم التشييع واألربعينية من قبلي وىي موجودة .بسبب بعض الظروف آنذاك" أوسيمة"ابنتها 

لدي وكما اذكر وزعت بعض النسخ من ىذا التسجيل على بعض الرفاق واألصدقاء وحميب العائلة البدرخانية 
 .يف ذلك الوقت 
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عندما ظهرنا وعملنا وناضلنا وكان لنا وجود لم : أْي بنً"

تكونوا قد ُوِجْدتم وإذ ُوجْدتم الٌوم لم ٌعد لنا وجود فإننا راحلون 

ٌداً  وكونوا... فخذوا بزمام األمر وتابعوا مسٌرتكم النضالٌة

 ".واحدة

كرد ووضع كردستان الوبعد أن تحدثت لها مطوالً عن احوال 

، فؤكدت (وهل ٌلتقً الجببلن:)  :فً الجنوب قاطعت حدٌثً قابلة

لها بؤن الكورد تجاوزوا مرحلة اإلقتتال الداخلً وانهم متوحدون، 

امنحنً وحدة األكراد ... ٌا بنً" :فقالت لً وهً تلوح بٌدها

 ".ستاناً حرة مستقلةوسوؾ امنحك كرد

لقد كانت روشن بدرخان امرأة عظٌمة اكتسبت عظمتها 

المدرسة "ونالت ثقافتها من " برجا بلك"وسموها من أَساطٌن 

 . واجدادها األولٌن" الخانً"و" الجزٌري"ومن ٌنابٌع " الحمراء

 

 :اعمالها المطبوعة

ترجمة الى العربٌة من التركٌة عام ": 1ج"مذكرات امرأة-

 .م1951

 .م1953ترجمة الى العربٌة من التركٌة عام : ؼرامً وآالمً-

ترجمة الى العربٌة من التركٌة ( ثبلثة اجزاء)مذكرات معلمة -

 .م1954عام 

 .م1954-صفحات من األدب الكردي -
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ترجمة الى العربٌة من  (كوران-شعر ) رسالة الشعب الكردي-

 .1954 الكردٌة

ى العربٌة من صالح بدرخان، ترجمة ال :ًمذكرات-

 .1991التركٌة

رسالة الى حضرة الؽازي مصطفى كمال باشا، ترجمة الى -

 .1990لعربٌة من التركٌة ا

 .، ترجمة(محمود شنٌوي)الرد على الكوسموبولٌتٌة -

 .ترجمة الى العربٌة من التركٌة": 2ج"مذكرات امرأة--

 

 :أعمال لم تنشر

 .الحمٌد بدبقلم عابشة بنت السلطان ع: والدي عبدالحمٌد-

 .بقلمها( من أوراقً)مذكراتً -

 

م، اثناء زٌارة 2009فً بداٌة الشهر األول من عام  :مالحظة

السٌدة سـٌنم خان بدرخان الى دمشق تم تسلٌمها المخطوطات 

والمسودات والمذكرات التً كانت قد اعطتنً اٌاها والدتها 

 .قبل وفاتها( رحمها و)األمٌرة روشن بدرخان 
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 22قدري جان والشاعر تبالكا

 "حٌاته واعماله"

الٌمكننا أن نتكلم عن حٌاة الكاتب والشاعر الخاللد قلدري جلان 

بمعزل عن نتاجاته األدبٌة، ألن تلك االبداعات أشبه أو ربملا هلً 

شلرها علللى شللكل قصلص وقصللابد، لللذا بمثابلة مللذكرات طفولتلله ن

ٌللة جللب علللى الللدارس أو الباحللث أن ٌطلللع علللى ابداعاتلله األدبٌ

لٌكّون فكرة حول سٌرة الكاتب ألنها المرجع األكثر ثقة أو بمثابلة 

خاصلة لعلدم وجلود مراجللع الوثٌقلة الوحٌلدة بلٌن أٌلدي اللدارس، و

وقلة المصلادر التلً تناوللت الجانلب األدبلً أو اللذاتً عن حٌاته، 

أن نتطللرق إلللى بعللض  مللن مللن سللٌرة حٌللاة الكاتللب، لللذا البللد لنللا

ات التللً تناولللت بعللض الجوانللب مللن المقللاالت الشللحٌحة والشللذر

 . حٌاته

ولللد الكاتللب والشللاعر الكللردي قللدري جللان فللً بلللدة دٌرٌللك 

التابعة لمدٌنة ماردٌن فً كردستان تركٌا، وتتضارب اآلراء حول 

ٌقول الكاتب محملد اوزون وكلذلك فلرات جلوهري . تارٌخ والدته

لطبعة األولى، ، ا25:ـ  من منشورات نودمالثقافة، الفن و األدب )ً كتابه ف

، أملا اللدكتور م1919ولد قدري جان فلً علام  ،(م1996استوكهولم 

عزالدٌن مصطفى رسول ٌقول فلً احلد مقاالتله أنله وللد فلً علام 

، وٌبدو أن مصلدر معلوملات اللدكتور عزاللدٌن مصلطفى م1916
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صلفحات ملن )رسول مقتلبس ملن كتلاب األمٌلرة روشلن بلدرخان 

ولد فً كردسلتان تركٌلا علام  :تقول السٌدة روشن( األدب الكردي

وللد : *(الدٌمقراطٌلة)ٌذكر الصحفً حسن قٌا فً جرٌدة  ،م1916

مسللتنداً الللى أقللوال عابلتلله،  م1911الكاتللب قللدري جللان فللً عللام 

:)... وٌللذكر الكاتللب أدٌللب نللادر فللً مقللال نشللره فللً مجلللة متللٌن

أملا الكاتلب  م،("9/8/1972ـ   1911" وشاعر الكرد قدري جلان

ولد )ٌقول فً مقال نشره فً جرٌدة آرمانج الكردٌة، سلٌمان علً 

ولللم ٌللذكر التللارٌخ، ولللم ( قللدري جللان فللً بداٌللة القللرن العشللرٌن

تلارٌخ )ٌتطرق أٌضاً البروفسور قنات كردو إلى والدته فً كتابه 

وصلللتنا وثٌقتللان تثبتللان تللارٌخ مللٌبلده، الوثٌقللة (. األدب الكللردي

، والوثٌقلة الثانٌلة م1911ٌد أنه من موال( وثٌقة عقد قران)األولى 

وضللللع تللللارٌخ ( بطاقللللة طالللللب مللللن دار المعلمللللٌن فللللً قونٌلللله)

 1911هجري بجانلب التلارٌخ اللوالدة وٌقابلل هلذا التلارٌخ 1327

 . مٌبلدٌة

ذكرنا فً البداٌة، أننا ال نستطٌع أن نتحدث عن حٌاته بمعزل 

علن نتاجاتلله األدبٌللة، ومللن خلبلل جوالتنللا وقراءاتنللا فللً نتاجاتلله، 

أنله ٌلذكر  م1943التً كتبها فً علام ( الخاتمة)اكتشفنا فً قصته 

تارٌخ والدته بشكل ؼٌر مباشر فً الوقت الذي نسللم أن ابداعاتله 

حلدث ذللك ) :ٌقلول الكاتلب فلً قصلته ،جزء من مذكرات طفولتله

للم ٌفلتح أخلً العزٌلز ": ثلم ٌتلابع( خمس وعشرٌن سلنة خللت قبل

                                                           
 .9ص 1997شباط-66/18/جريدة يومية تصدر يف تركيا ـ استنبول ـ العدد( الدميقراطية) *
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ملن األطفلال ... ":ثلم ٌتلابع "لثاللثاعٌنٌه على الدنٌا أبداً فً الٌوم 

وللو علدنا إللى اللوراء قبلل  ".سنوات/ 7ـ  6/أمثالً ذوي األعمار

سنة وبعملٌة حسابٌة نجد أن حادثة وفاة أخٌه فتحً حلدثت فلً 25

ولة فرات جوهري ومحملد اوزون ،  وبذلك تنسؾ مقم1918عام 

 تالوقلفلً و. حكماً م 1919ن ٌقوالن أن والدته تمت فً عام ٌاللذ

تنسللؾ مقولللة الللدكتور عزالللدٌن مصللطفى رسللول واألمٌللرة  نفسلله

، م1916روشن بدرخان، ألنهما ٌذكران أن والدته كانت فً عام 

هذا ٌعنً أنه كان قد بلػ من العمر سنتٌن فقط، والٌمكن طفل بهذا 

ٌقللول الكاتللب نفسلله فللً و.مللر أن ٌتللذكر الحادثللة وٌشللارك فٌهللاالع

ع سللنوات عنللدما وقعللت حادثللة القصللة نفسللها، أنلله لللم ٌتجللاوز سللب

قمنللا بعملٌللة حسللابٌة  فللاذا .(الخاتمللة)ة، واسللتناداً إلللى قصللة الوفللا

بسٌطة والعودة إلى اللوراء سلبع سلنوات، ٌكلون التلارٌخ فلً علام 

 حسللب مللام،  معقللول جللداً 1911عللام، وأن والدة الكاتللب م1911

الللدكتور خالللد قللوطرش، وخاصللة  ذكللر الكاتللب أدٌللب نللادر وأكللد

علللام العلللدد األول  "هلللاوار"ؾ أنللله كتلللب فلللً مجللللة عنلللدما نعلللر

وحسلب فلرات جلوهري ومحملد  .سلنة 21كان عمره  و، م1932

سنة عندما كان ٌكتب  ةؤنه كان ٌبلػ من العمر ثبلث عشرفاوزون 

ا نقرأ فً كل المراجع ومعلوم أنن  .وهذا ؼٌر صحٌح "هاوار"فً 

 .ظلان ظاكان الدكتور نور الدٌ "هاوار"مجلة فً ب تاأَن أصؽر ك

وكذلك حسب الدكتور عزالدٌن وروشن بلدرخان أنله قلد بللػ سلت 

ونعلللم أن قللدري  .سللنة عنلدما كللان ٌكتللب فلً مجلللة هلاوار ةعشلر



118 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

درسللة دار جلان كلان فللً تللك الفتللرة طالبلاً مللع رشلٌد الكللرد فلً م

التارٌخ الصحٌح هو كما قلال الكاتلب فان  نإذ. المعلمٌن فً قونٌه

 23(. م1911)أدٌب نادر 

اءت فلً بطاقلة جل القادر عزٌز جان، ه الحقٌقً هو عبداسم  

ن ألاضلطر  .جان عزٌز والدته عابشة .م. طالب أنه ٌدعى قدري

ٌتللرك وطنلله وهللو فللً رٌعللان الشللباب، وقللد ترصللدته السلللطات 

تمكن من و  .ن،  وحكمت علٌه ؼٌابٌاً باألعدامالكمالٌة فً كل مكا

لللللذٌن كانلللا الفللرار هلللو وصللدٌقه اللؽلللوي الكللردي رشلللٌد كللرد، ا

، ٌللذكر (Binya Xetê)ٌدرسللان معللاً فللً قونٌلله،  إلللى الجزٌللرة 

ابٌن قلادمٌن ملن كردسلتان أنه استقبل شل)  جكرخوٌن فً مذكراته

،  هما قدري جان (ٌةالشهادة الثانو) انهٌا لٌسه وعامودا  فًتركٌا 

الكاتلللب ":أن24ٌقلللول اللللدكتور خاللللد قلللوطرشو. "...ورشلللٌد كلللرد

ا وهللو طالللب فللً دار المعلمللٌن فللً مللن تركٌلل هللربقللدري جللان  

ٌُنللِه دراسلته بعلدا نكتشللؾ ملن خلبلل بطاقللة  و".لصلؾ الثلانً وللم 

 .المعلملٌن السلنة الرابعلة فلً قونٌلهالطالب أنه كان طالباً فلً دار 

ان  أي   م 1928جاء إلى سورٌة حوالً عام  ":أنهوٌتابع الدكتور

 .احللدةوتعلللم اللؽللة العربٌللة خللبلل سللنة و "سللنة( 17) كللان عمللره

وكللان ٌللتقن الكتابللة والقللراءة أكثللر مللن زمبلبلله، وانتسللب إلللى دار 

                                                           
 . 1916عام أي من مواليد 58تقول زوجة الشاعر قدري جان بانو تويف وىو يف سن  23
حدثنا عن الشاعر ( دكتوراه يف علم الرتبية والنفس)تور خالد قوطرش  خالل جوالتنا امليدانية التقينا مع الدك 24

 . مشكوراً  -قدري جان 
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لسللللمٌة، ثلللم علللٌن مدرسلللاً فلللً المعلملللٌن الزراعٌلللة فلللً مدٌنلللة ا

  ".ةانطاكٌ

فللً مللدارس القامشلللً  علللٌمزاول قللدري جللان مهنللة الت وقللد

حسب ما - م1942وعامودا، وكان مدٌراً فً مدرسة عامودا عام  

وكلان  -شلٌارر الكبٌلر مصلطفى هنجل المإرخ حسلن هشلٌا ىرو

واحٌها ثللم انتقللل فٌمللا بعللد إلللى دمشللق وضلل .هللو مللن أحللد تبلمٌللذه

األكراد، ثم انتقل إلى عمل اداري  ًفً مدارس ح علٌمومارس الت

، وبعللدها انتقللل إلللى السللجل العللام (التربٌللة) فللً وزارة المعللارؾ

وكان ،للمللوظفٌن، وانضللم فٌمللا بعللد إلللى مجموعللة دعللاة الحرٌللة

الثقافٌلة واالجتماعٌلة  نشٌطاً فٌها، حارب فً كافة الجهلاتعضواً 

 . وكان ٌراقب أوضاع األكراد وهو فً دمشق .والسٌاسٌة

كتب قدري جان فً العدد األول من مجلة هاوار الكردٌلة فلً 

لمع نجم قدري جان فلً ":ٌقول الكاتب أدٌب نادرو/ م1932/عام 

مٌللة للجبهللة األما طككاتللب مبللدع ٌقاتللل فللً الخطللو م15/5/1932

األمٌر العلالم جلبلدت علالً المهمة األخرى، الجبهة الثقافٌة بقٌادة 

الطرٌلق الجدٌللد ( رٌللا تلازه)كتلب قللدري جلان قصلٌدته . "بلدرخان

كردٌللة أول قصللٌدة  "الكاتللب أدٌللب نللادر هللاوٌعتبر ،م1936عللام 

حتلى بلات هلذا التلارٌخ منعطفلاً  ،"حرة فً تلارٌخ الشلعر الكلردي

رحلتٌن ملن ارٌخ األدب الكلردي الحلدٌث بلٌن ملأدبٌاً فاصبلً فلً تل

وهللً المرحلللة التقلٌدٌللة القدٌمللة التللً ،ناحٌللة الشللكل والمضللمون 
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ٌطلللق علٌهللا الللبعض تسللمٌة الكبلسللٌكٌة، ومرحلللة الحداثللة التللً 

 . ن األصالة والمعاصرة بصورة رابعةجمعت فً وقت واحد بٌ

م 1944جرى انعطلاؾ فلً تلارٌخ فكلر قلدري جلان فلً علام 

ن تعرؾ على الماركسٌة اللٌنٌنٌلة واصلبح صلدٌقاً للشلٌوعٌٌ عندما

ن ضللمن عمللل قللدري جللا ":ٌقللول سلللٌمان علللً. ولللٌس عضللواً 

دو  لكن البروفسور قنلات كلر. "صفوؾ الحزب الشٌوعً السوري

 :"تارٌخ األدب الكردي"ٌقول فً كتابه و ذلكٌنفً 

لحللزب الللدٌمقراطً كللان قللدري جللان عضللواً مللن أعضللاء ا"

ٌنفً الدكتور خالد قوطرش انتسلابه إللى , 25. "ورٌاالكردي فً س

ٌإكلد أنله كلان ملن  إال أنلهالدٌمقراطً الكردي فً سورٌا  الحزب

 لدكتور كلان ملن أعضلاء الجمعٌلةألن ا "خوٌبون "اعضاء جمعٌة

 . نفسها

فً تموز علام ( سابقاً )سافر قدري جان إلى االتحاد السوفٌتً 

مهرجللان الشللبٌبة  لحضللور داكللراال باب، ضللمن وفللد الشللم1957

العالمً السادس فً موسكو، وزار للملرة األوللى اللزعٌم الكلردي 

الخالللد البرزانللً الللذي كللان فللً االتحللاد السللوفٌتً واهللداه أثنللاء 

بخللط ٌللده ( قابللد األكللراد، البللارزانً)الزٌللارة قصللٌدته المشللهورة 

وبللؤحرؾ عربٌللة، وزار قللدري جللان للمللرة الثانٌللة البللارزانً فللً 

إلللى  م1958دتلله مللن االتحللاد السللوفٌاتً فللً عللام بؽللداد بعللد عو

وّجلله قللدري جللان رسللالة تهنبللة إلللى البللارزانً الخالللد بعللد  .بؽللداد

                                                           
 . ـ  قنات كردو(  1تاريخ األدب الكردي ج) ملزيد من املعلومات حول ىذه النقطة راجع  25
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عودتلله مللن االتحللاد السللوفٌتً باللؽللة الكردٌللة وفٌمللا ٌلللً نللدّون 

 :مضمون الرسالة

 

بكلم، علدتم عللى العلٌن  أهبلً وسهبلً . قبل كل شًء أقبل ٌدكم"

ال أدري لماذا للم تملروا ... انتظاركمفً الشام كنا فً  . ..والرأس

 !من الشام 

لقد ود الكثٌرون من األشقاء الكرد رإٌة قابدهم لٌقضوا على "

 . هموم سنوات الحرمان

كافلة . أثرت عودتكم فً معنوٌات شعبنا إٌجاباً فً كل مكلان"

أبناء الشعب الكردي وعلى اخلتبلؾ مشلاربهم وافكلارهم ٌعتلزون 

 . وٌفتخرون بقٌادتكم

شلللك أن الجمهورٌلللة العراقٌلللة الحبٌبلللة سلللتتعزز مكانتهلللا ال"

 . بوجودكم،  وتترسخ قاعدة األخوة العربٌة الكردٌة اكثر

أننللً واثللق مللن أن الكللرد لللٌس وحللدهم بللل العللرب والفللرس "

انكم على دراٌة تاملة . .  والترك االحرار مبتهجون مثلنا بعودتكم

 . شعوببؤن نضال شعبنا ٌسٌر بالتعاون مع أحرار هذه ال

هنا ابتهج بكم خالد بكداش كثٌراً وثقته كبٌلرة بكلم وٌقلول ان "

على الكرد كافة االلتفاؾ حول الزعٌم األوحد البارزانً والنضال 

. . . وفللق سٌاسللته السلللٌمة، وٌخصللكم باحتراملله وتحٌاتلله كثٌللراً 

سللؤزوركم فللً أول . وكللذلك جمٌللع رفاقنللا ٌخصللونكم بللاحترامهم
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انٌلة، وأقبلل نلواظر األخ أسلعد وجزٌلل أقبل ٌدكم ث. فرصة سانحة

 . "احترامً لؤلخ مٌرحاج، اقبل نواظر األخوة صادق وعبٌدو

 المخلص لكم                                       

 قدري جان                                 

 14/10/1958الشام                                   

 

 

ر فلً هلامش بحثله المنشلور فلً مجللة ٌذكر الكاتب أدٌلب نلاد

قابلللد األكلللراد،  )التلللارٌخ الموجلللود فلللً آخلللر قصلللٌدة ( مللله تلللٌن)

موجود فً نسلخة دمشلق التلً طبعلت بالبلتٌنٌلة وؼٌلر ( البرزانً

أخذت هذه القصٌدة ملن ":موجود فً النسخة التً كتبها بخط ٌده، 

وٌضلٌؾ  ".اذنا اللدكتور عزاللدٌن مصلطفى رسلولمخطوطة اسلت

أمللا . تٌنٌللة فللً دمشللقبلدة منشللورة بللاألحرؾ الكردٌللة الأن القصللٌ

تخلٌلداً  1958التلً كتبهلا الشلاعر فلً علام ( علودة األسلد)قصٌدة 

 . "هٌوا وآزادي"نشرت آنذاك فً مجلة  فقد لعودة البرزانً

 

قللدري جللان لحضللور مهرجللان موسللكو للشللباب  ذهللابأثنللاء 

أرسل "   :ٌقول الذي العالمً تعّرؾ على البروفسور قنات كردو،

 :برقٌة باللؽة الكرمانجٌة من مدٌنلة اودٌسلا ٌقلول فٌهلا قدري جان

  ".شباب إلى المهرجان، أرٌد أن أراكقادم مع ال ، أنا قدري جان"

كلان  ذإ.  األكراد واألتراك واألحلزابثم تحدثا كثٌراً حول وضع 
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قلللدري جلللان شلللاعراً كردٌلللاً تقلللدمٌاً، وللللٌس عضلللواً فلللً الحلللزب 

قدم لً قدري جان " :القولوٌتابع البروفسور ".الشٌوعً السوري

ُنشللرت  و، بعلض قصللابده ؼٌللر المنشلورة التللً مازالللت بخلط ٌللده

أثنلاء    "ازفسلتٌا" ـالل فلً جرٌلدة "أنلا ذاهلب إللى موسلكو" :قصٌدة

سلٌد آخلر "و  "أنلا ذاهلب إللى موسلكو": المهرجان والقصلابد هلً

 . "حمراءالوردة ال"و  "الطرٌق الجدٌد"و  "الزمان

فللً سللجن (1961ـ   1959)عتقللل قللدري جللان بللٌن عللامً ا

مرات  دخل قدري جان مرتٌن أو ثبلث " :ٌقول جكرخوٌنوالمزة 

، وأمضلى علدة سلنوات فلً لبنلان والعلراق فلً سلبٌل سجن الملزة

 . نضاله السٌاسً واألدبً

 

نشر الكاتب قلدري جلان ؼالبٌلة نتاجاتله األدبٌلة فلً الصلحؾ 

صللدر آنللذاك فللً سللورٌا ولبنللان والمجللبلت الكردٌللة التللً كانللت ت

. كان كاتبلاً المعلاً متنوعلاً ومتمكنلاً و( هاوار، روناهً، روزا نو)

بللدأ حٌاتلله األدبٌللة باألسلللوب الكبلسللٌكً وسللرعان مللا التجللؤ إلللى 

( رٌلا تلازه ) فلً قصلٌدة م 1936أسالٌب حدٌثة وخاصة بعد عام 

 . الطرٌق الجدٌد

 

فلً   عللموقلد رة فلً دمشلق، أمضى قدري جان سلنواته األخٌل

هللذا واضللح مللن خللبلل قصصلله مثللل جدٌللدة وضللواحٌها أٌضللاً 

عللام (نٌلللوفر)جللدٌر بالللذكر انلله تللزوج مللن .  الللخ.... عرطللوز 
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وهللو تركللً األصللل ٌحللن إلللى   ،ابنللة علللً عثمللان بللك م1939

ن علٌله تعلرؾ قلدري جلا .الخبلفة العثمانٌة ضد الحكومة الكمالٌة

ؾ كللذلك علللى المفكللر فٌهللا وتعللر معلمللاً فللً انطاكٌللا عنللدما كللان 

اللؽلة الفرنسللٌة  عللمالمشلهور مملدوح سللٌم اللذي كلان ٌوالسٌاسلً 

، ثلم  ابنتله  شلٌرٌن م1943وأنجب منها ابنه البكر ملزكٌن.  هناك

ثم ولد له طفل  .تمارس مهنة الطب حالٌاً فً دمشقوهً م 1945

تللللوفً الشللللاعر قللللدري جللللان فللللً و.  م1948ٌللللدعى سللللرور 

دفن فلً مقبلرة موالنلا الشلٌخ  وٌة، دماؼ أثر جلطةم 1972/آب/9

 . خالد النقشبندي فً حً األكراد فً دمشق

 



125 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

 دراسة أعماله القصصٌة والشعرٌة

 

نتاجللات كاتللب لللم ٌطبللع للله أي  فللًمللن المبلحللظ أن البحللث 

خاصة بعد أن مر على نتاجاته ، عملٌة بحث معقدة وصعبة، كتاب

ى طللو قللد الللزمن عندما نعلللم أنخصوصللاً و .أكثللر مللن سللتٌن سللنة

ملن  نتلؾٍ  ملن نسٌاً منسٌاً اللهلم إال ٌصبح الشاعروكاد أن  ماطواه

هلذه  و. األسطر المتناثرة هنا وهناك ال تسمن وال تؽنى من جلوع

العملٌة تتطلب جهداً مضاعفاً إن كنا نعلم أن جمٌع نتاجاته األدبٌلة 

قد نشرها على صفحات المجبلت والجرابد الكردٌلة الصلادرة فلً 

حصلل ر إن للم تبلوٌكلون الجهلد أك  .ت واألربعٌنلاتنابداٌة الثبلثٌ

  .بعضها تلك المجبلت والصحؾ أو ربما  اندثر على

نشللر الكاتللب قللدري جللان ؼالبٌللة ابداعاتلله األدبٌللة فللً مجلتللً 

فللً الكردٌللة الصللادرة  "روزا نللو"وجرٌللدة  "رونللاهً"و "هللاوار"

بعلللض  باسلللتثناء العشلللرٌن، الثبلثٌنلللات واألربعٌنلللات ملللن القلللرن

 وٌعنً. ا، وهً مازالت مخطوطة بخط ٌدهبده التً لم ٌنشرهقصا

ألوابلل والمإسسلٌن أن الكاتب  قدري جلان كلان ملن الكتلاب ا هذا

فقد كان ٌكتب القصة القصٌرة والشعر والمقلال  .فً تلك المجبلت

شلفانى "ساهم فً ترجمة رواٌة  وومارس الترجمة أٌضاً، .األدبً

وكتللب مقدمللة   .ب شللموللكاتللب عللر "الراعللً الكللردي" أي"كللرد

ٌقلول محملد و .األول  دٌوان الشلاعر الخاللد جكرخلوٌنلل رة صؽٌ

مقدملللة  اللللدٌوان األول للشلللاعر  كتلللب قلللدري جلللان ":أن اوزون
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قارنهللا بالللدواوٌن الكبلسللٌكٌة دح فٌهللا القصللابد وتللماوجكرخللوٌن 

 .الكردٌة

 فُقللدت تللدرٌجٌاً منللذ زمللن مضللى دٌللوان :ٌقللول قللدري جللان 

كلان متلذوقو الشلعر وألحمد الخلانً،  "م وزٌنم"جزري و  "مبل"

 . لكردي ٌبحثون عنهما فلم ٌجدوهما ا

أن هلذا ُنشر دٌوان جكرخوٌن بطباعة أنٌقة كما رأٌنلا، أعتقلد 

 . وكذلك دٌوان الجزري "مم وزٌن"الدٌوان سٌحل مكان رواٌة 

 

كانللت ؼالبٌللة موضللوعات قللدري جللان تللدور حللول طللبلب 

لقدٌملة ـ  كصلٌد الخنلازٌر وتخلزٌن الملدارس والعلادات الكردٌلة ا

الملبن والزبٌب، وفضح خداع ومكر الشٌوخ والذكرٌات الماضلٌة 

التللً تمللس شللؽاؾ القلللب بؤسلللوب واقعللً تشللوبه أحٌانللاً حللاالت 

نفسٌة، حٌث ٌصور اللقطة ـ  اللحظة القصصٌة أو الشعرٌة بشكل 

ملن ثلم ٌنفلذ إللى بارع وكؤنله مصلور ٌللتقط لقطلة ملن الكلامٌرا، و

لكنلله ال ٌسللتمر فللً سللبر أؼللوار الللنفس طللوٌبلً،   ،اق الللنفساعملل

مظاهر والتعابٌر الظاهرة على فٌخرج بسرعة وٌصؾ من جدٌد ال

 . ر عن دواخلهاٌلتعبل المجاللها اً فسحمشخصٌاته  هوجو

قللد فن مللن مجللددي األدب الكللردي الحللدٌث ٌعتبللر قللدري جللا

فً المٌلدان  النمط القدٌم ورفض التقلٌد، وأبدع وفقتجاوز الكتابة 

فلللً تلللارٌخ الشلللعر  "رٌلللا تلللازه"دبلللً حٌلللث كتلللب أول قصلللٌدة األ
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ر الكلردي الكردي الحدٌث منهٌاً بذلك تبعٌة شكل ومضلمون الشلع

 . لشعر الحضارات المجاورة 

 

ومن مإسسً المدرسة الواقعٌة الحدٌثة فً األدب الكردي فً 

ات ثبلثٌنلفً رؾ األدب العربً مدرسة الواقعٌة الوقت الذي لم ٌع

وقلللد ٌجلللد القلللارىء فلللً نتاجاتللله مصلللطلحات  الماضلللً القلللرن

استخدمها المثقفون بعد نصلؾ قلرن كالحداثلة والتجدٌلد والتحلدٌث 

ٌمنلاً عللى فً الوقت الذي كان األسلوب الكبلسلٌكً مه ،فً األدب

الكردي بجلذوره الكردٌلة فلً الوقلت اللذي  لقد ربط األدب. األدب

فلً الشلعر الكلردي الحلر رفض التبعٌلة، وٌعتبلر صلاحب الرٌلادة 

وكؤنه كان ٌحث وٌوضح للناس، أن لؤلكراد ثقافة مسلتقلة متمٌلزة 

لقد  .المتطور فً مٌدان األدب والثقافةوهو قادر على خلق الجدٌد 

طرٌقللة فللً اسللتخدم الحداثللة والتجدٌللد فللً اللؽللة والموضللوعات و

فنلً أدبلً الطرح فً جمٌع نتاجاته األدبٌلة بلؽلة واقعٌلة وأسللوب 

ٌقلول روجٌله لٌسلكو فٌملا . العالمٌلة مسلتوٌاتٌرتقً إللى ال حدٌث

ى مسللللتوى الشللللكل ٌخللللص مٌللللدان تجدٌللللد الشللللعر الكللللردي عللللل

اعتبلار الشلاعر قلدري جلان ملن  "أن باالمكلانوالمضمون واللؽة 

فة إلللى شللٌخ نللوري بلٌن مإسسللً الشللعر الكللردي الحللدٌث باالضللا

 . "وبٌرمٌرد وكوران
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بسبلستها وبساطة اللؽة  قدري جان( ابداعات)وتتمٌز نتاجات 

المستخدمة فً كتابتها، فهو ٌكتب أدبه بؤسلوب حدٌث ٌساٌر روح 

 . العصر 

تدور مواضٌع قصصله فلً فللك اللذكرٌات والصلداقة واألٌلام 

وهً بعٌدة كل البعلد علن المواضلٌع السٌاسلٌة  ،الماضٌة واإلحبلم

ن مواضلللٌعه رابحلللة الوطنٌلللة ولكلللن تفلللوح مللل .الٌومٌلللة السلللاخنة

مواضللٌعه  مللن عكللسفعلللى ال أمللا المواضللٌع الشللعرٌة  .الكردٌللة

 . القصصٌة

 

صلً ملتمكن نشتم من خلبلل قصلته األوللى رابحلة كاتلب قص

 ٌشللق طرٌقلله بنفسلله لٌتخللذ لنفسلله مكانللةمللن لؽتلله وأسلللوبه الفنللً 

اً مثقفلللاً متنلللوراً نهضلللوٌ ،مرموقلللة فلللً األدب الكلللردي الحلللدٌث

إن وجللللدت الصللللرخة،  "قللللدم قصللللته األولللللى. ٌعللللارض الجهللللل

ٌللروي الكاتللب هللذه القصللة  و.ألوصللمان صللبري "فالشللكوى تلٌهللا

بللٌن األب وابنلله، وٌوضللح فٌهللا حللال   (غدٌللالو) الحللوار بؤسلللوب

 "القرٌللة المحدثللة"فللً قصللة و.الللوطن والحرٌللة التللً ٌتللوق إلٌهللا

ٌصؾ جمال القرٌة وبسلاتٌنها، وأسلراب الطٌلور التلً تحلط عللى 

ر الحزٌن الذي ٌذكره بجراح ٌعشق صوت الشحرو وهوتٌن،البسا

ه ابح للشللباب مللن خللبلل آالملله وعذابللوٌقللدم الكاتللب نصلل .الللوطن

، أخرجلوه وفتتلوه انبشلوا داخللً، سلتجدوا فٌله القللب... " :ٌقولو

  ."تبلحظون أن القطع الصؽٌرة تتكلمفإلى قطع صؽٌرة، 
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نجلد وهً قصلة قصلٌرة  "بصرى الذهبٌة"وعندما نقرأ قصة 

الكردٌللة والنزعللات التللً حللدثت أن أحللداثها تللدور حللول العشللابر 

فً الفترة التارٌخٌلة القدٌملة، تلدور األحلداث حلول شخصلٌة  ابٌنه

ربٌسٌة وهً بٌروز ابنة أمٌر بصرى الذهبٌة ملاكس التلً ٌطلبهلا 

فٌظهللر مٌللرزو  أمٌللر بللرج ماتٌنللة مٌللرزو لنفسلله زوجللة بللالقوة، 

هجومللاً علللى مللاكس أمٌللر  عنجهٌتلله،  وٌشللن هؼطرسللته وتكبللر

بصرى الذهبٌة، وٌؤخذ بٌلروز الفتلاة الجمٌللة بلالقوة بعلد أن ٌلدمر 

ها طرٌقة للحٌاة سلوى المدٌنة،  وتتحول إلى اطبلل، فبل ٌجد أمٌر

لقللد اسللتخدم الكاتللب قللدري جللان فللً هللذه القصللة  .المللوت قهللراً 

اآلن وبعلد أكثلر  أسلوب الرسالة الفنٌة أو أدب المراسلة، وها نجلد

هلللذه التقنٌلللة فلللً   ونسلللتخدمٌ هلللاهم الكّتلللاب ملللن خمسلللٌن عاملللاً 

 . قصصهم ورواٌاتهم األدبٌة 

 

ٌصلؾ الكاتلب لنلا حالتله النفسلٌة ملن خلبلل  "البدر"فً قصة 

 ةالحلم، وٌستنهض مافً داخله حٌث ٌناجً القمر فً لٌلتله الرابعل

، وكٌؾ تشن الؽٌمة التً تشكلت للتو هجوماً وتبتللع القملر، ةعشر

تلب موضلوعاً أو علادة قدٌملة جلرت ٌحٌلً الكا. ً كل شلًءوٌنته

حقوق أخلوة  "التآخً"أو  "القسم"المجتمعات القدٌمة فً قصة  فً

ـ  حٌث ٌدافع القوي عن الضعٌؾ وٌتحملل أخطلاءه وحماقتله  الدم

وهلً علادة قدٌملة   أمام الناس ـ  عن طرٌق لعق دملاء بعضلهما ـ

ومازاللت  ،جمٌلع الشلعوبجداً كانت منتشرة فً العالم القدٌم بلٌن 
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حٌلث ( أخ اآلخلرة)الدٌانة االٌزٌدٌة تمارس هذه العلادة وٌسلمونها 

 .اختاً له فً اآلخرة لٌتحمل ذنوبلهٌتخذ كل امريء اٌزٌدي أخاً أو 

بطل .  قلنا إننا نصادؾ فً كثٌر من ثقافات العالم على هذه العادة

 له القصة هو طفل صؽٌر ٌذهب إلى المدرسة، وعندما ٌجد زمٌبلً 

صلدٌق لله أقلوى لتبرع الن عرتكب ذنباً فً المدرسة الٌتوانى قد ا

علملاً أنله ٌعلرؾ  ،منه لٌنال العقوبة عوضاً عن صلدٌقه الضلعٌؾ

، الطفلل الضلعٌؾ البنٌلة "مسلتو"هو  ،كبهتماماً أن الذنب الذي ارت

تستهوٌه الفكرة وتسٌطر علٌه حتى ٌتمكن ذات ٌوم ما أن ٌجلرح ف

صللدٌقه وٌخبللره أن ٌجللرح أٌضللاً أصللبعه،  اصللبعه،  فٌسللارع إلللى

ى، وهكللذا ٌحملً وٌحللافظ علللى وٌملزج دملله ملع دم صللدٌقه األقلو

ألن الصدٌق القوي ٌستطٌع أن ٌنقذه من المواقلؾ والشلدابد نفسه، 

فنجللد أن المتللآخً القللوي الٌحمٌلله مللن عصللا المعلللم . والمصللابب

فحسب بل ٌحمٌله أٌضلاً ملن أنٌلاب كللب شلرس وٌضلحً بروحله 

 . انقاذ صدٌقهمن أجل 

 

فإنها تدور حلول أطفلال المدرسلة أٌضلاً  "الذنب"أما فً قصة 

حٌللث ٌجللد الكاتللب أن أطفللال المدرسللة مللادة ؼنٌللة وخصللبة فللً 

ذهب تلل .معلمللاً ع أطفللال المللدارس ألنلله كللان ذكرٌللات الطفولللة ملل

حجلل فلً المؽلارة مجموعة من أطفال المدرسة إلى صلٌد فلراخ ال

لكللن المؽللارة  .وفر فٌهللا الصللٌدتللمللن المفللروض أن ٌ البعٌللدة التللً

ارتسمت فً الخٌال الشعبً القروي بؤنهلا ملؤوى الجلان والجنٌلات 
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رؼللم ذلللك ٌتحللدى األطفللال هللذه الفكللرة وٌقصللدون و .واالشللباح

المؽارة، وٌحلاول البطلل أن ٌجلرب شلجاعة صلدٌقه جملو بعلد أن 

اللراوي وٌختبلىء /دخبل المؽارة وفازا بصٌد وفٌر، فٌذهب البطل 

ه ٌرٌللد شللرب المللاء مللن نبللع ارة بعللد أن ٌعلللن جمللو أنللفللً المؽلل

فٌللدخل الللراوي ـ  البطللل وٌرٌللد اخافللة صللدٌقه، عنللدما  .المؽللارة

ٌدخل جملو إللى المؽلارة ٌصلدر البطلل أصلواتاً وحركلات فٌخلاؾ 

بط لسلانه وال ٌسلتطٌع تجمو فعبلً وٌسقط عللى األرض فزعلاً وٌلر

 ،كما تنتشلرالهشلٌم فً القرٌة كالنار فً شابعةتنتشر هذه ال .الكبلم

 افٌقلرر واللد. بلؤن الجلان ضلربوا جملوفً القرى المجاورة أٌضلاً 

وٌطلرد الجلان ملن  هٌشلفٌ قد إلى الشٌخ الذي ماجمو أن ٌؤخذا ابنه

ٌضللرب الشللٌخ الطفللل جمللو بالعصللً حتللى ٌقضللً علللى . جسللمه

جملو بلٌن  ذلك من العصً الرطبة، وٌموت على أثر حزمة كاملة

مؤسلوٌة الحادثلة ال هلذه اللراوي أن ٌنسلى سلتطٌعوالٌ ,أٌدي الشٌخ

شلبح جملو لله فلً االحلبلم  ظهلر نبعد أكثر من عشلرٌن سلنة حلٌ

 . خٌانة. . . خٌانة:بالخٌانة  إٌاه قؾ أمامه متهماً ودابماً و

 

موضللوعاً قللدٌماً وحللدٌثاً بللآن  "كلجللٌن"ٌتنللاول فللً قصللة  و

وهللو  .الخطللوط الفرعٌللةكمللا تتشللعب وٌتشللعب الموضللوع  .واحللد

والتضلحٌة ملن  مختلفتٌن، الحب بٌن طبقتٌن اجتماعٌتٌن موضوع

تحب كلجٌن شاباً فقٌلراً، فٌقلدمها واللدها . أجل المصالح الشخصٌة

وٌصلبح   هصلالحن ٌأه اللذي ٌكبلر كلجلٌن بكثٌلر ملن أجلل لخصم
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ال تستكٌن كلجٌن لقدرها فتذهب إلى الشٌخ كلً ٌبعلدها و .حلٌفاً له

 وٌذاطرٌق السحر والتع عن خصم والدها، وبخدعة من الشٌخ عن

ٌقللة درامٌللة والخلللوة ٌتحللرك شللٌخ صللؽٌر فللً بطللن كلجللٌن، بطر

ان .  وتملللوت  كلجلللٌن تلللذوبف ،وٌلللتخلص الشلللٌخ منهلللا ،مؤسلللوٌة

ضللحٌة الجهللل وضللحٌة احتفللاظ والللدها بزعامللة العشللٌرة  كلجللٌن

 . وٌسدل الستار األسود على حٌاتها 

مودا ٌكتب قدري جان هذه المرة قصة عن حٌلاة معللم فلً علا

المعللم أن  ٌضلطر .بؤسللوب اللذكرٌات( األٌام الماضلٌة)فً قصة 

ٌترك عامودا بعد أن نصحه األطباء وٌلتجًء إلى احلد المصلاٌؾ 

ٌصللؾ لنللا الكاتللب الفللراق وألللوان .  وهللو مصللٌؾ عللٌن دٌللوار

وٌشرح من خبلل تجربتله ، العذاب الذي ٌبلقٌه فً سفرته الطوٌلة

األمور الصعبة على المعللم،  كمعلم أو مدرس أن تؽٌر المكان من

ٌتللرك وراءه الللدموع المنسللابة وعمللوداً مللن العجللاج ٌرتفللع نحللو 

ٌكتب القصلة  .كلمات شاعر ربما هو الكاتب نفسه السماء، فٌتذكر

 .بؤسلللوب شللاعري حٌللث تكثٌللؾ اللؽللة ونقللل االحاسللٌس الصللادقة

فلً  رإعندما ٌسلتقر امل": ووصؾ المكان بشكل معبر حٌث ٌقول

تبط به وبالناس والتلراب بخٌلوط ذهبٌلة ؼٌلر مربٌلة، مكان ما، ٌر

وعنللدما ٌؽللادر ذلللك المكللان، تشللد تلللك الخٌللوط المللرء إلٌلله وٌتللؤلم 

 . "بسبب تخلٌه عنه
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فٌها األمطار واصفاً طبٌعة  سقطفٌستقر فً عٌن دٌوار التً ت

البلللدة ومناخهللا وسللكانها وتعللاملهم معلله،  فٌحفللرون فللً ذاكرتلله 

 . تنسىصداقة أبدٌة الٌمكن أن 

ٌبٌن الكاتلب منلذ اللحظلة األوللى  "كبلب المصاٌؾ"فً قصة 

أنه سٌروي لنا القصة كما سمعها من بعض الرجال،  وٌإكلد أنهلا 

َرهلا بعٌنلهنفسله الوقلت فً لٌست قصة خٌالٌة و ٌَ تختللؾ هلذه ، للم 

وهً قصلة ( كبلب)القصة عن بقٌة قصصه بؤن أبطالها حٌوانات 

جلرت المصلادفة أن بلاع ( الكلبلب)تعلٌمٌة على لسلان الحٌوانلات 

رجل من كردستان أؼنامه مع كلبه لرجل آخر ٌسكن فً الزبدانً 

وكانلت  .الزبلدانًتحت الظروؾ الطبٌعٌة التً منعته من مؽلادرة 

جبال الزبدانً مؤوى الذباب، عندما كان الكلب ٌلذهب ملع القطٌلع 

 لم ٌتجرأ  أي ذبب أن ٌظهلر إللى أن شلاخ الكللب وللمفإلى الجبال 

فاجتمعلت اللذباب ذات ملرة  .ٌستطع أن ٌردع اللذباب علن القطٌلع

فللً الٌللوم التللالً  .كللادت أن تقضللً علٌللهووهجمللت علللى الكلللب 

معله كلبلٌن ٌترك الكلب هلذه اللدٌار وٌعلود إللى وطنله،  وٌحضلر 

الكللب تضلع الكلبلب خطتهلا، وٌظهلر  .قوٌٌن من كبلب كردستان

األخران الللذان كانلا قلد بان وٌفاجبها الكل العجوز فتهاجمه الذباب 

 . ان قرٌب من الذباب وٌقضٌان علٌهافً مك بااختب

أن ٌمتللك تللك القلدرة   "خاتم سللٌمان"ٌتمنى فً بداٌة قصة و

الشللعرٌة التللً كللان ٌمتلكهللا شللاعرنا الكبٌللر مللبل أحمللد الجللزري،  

  .حتللى ٌسللتطٌع  أن ٌصللور الجمللرات والنللار المتؤججللة فللً داخللله
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ثلم ٌتحلدث علن هجرتله ، ن شلعر الجلزريٌبدأ  ببعض المقاطع مل

 فللًثللم ٌلدخل مباشلرة ، وٌشللعر بؤنله ملذنب، وعلن األٌلام الماضلٌة

، موضلوع التبلمٌلذ والمعللم، اللذي ٌللدرس بعلد أن ٌملل ملن الحٌللاة

ؼرٌبلاً بلل ٌرٌد استراحة قصلٌرة فلً رحلاب الطبٌعلة، فٌجلد شلٌباً 

ث تنتابه األفكار وٌستحضر كل الحواد  .عجٌباً على طرٌق القري

التً قد سمعها لكن فً النهاٌة ٌلتقط تلك القطعلة المعدنٌلة الؽرٌبلة  

كابنلان أسلودان أمامله ٌحملل وٌتحسسها بٌن أصلابعه ٌظهلر فجلؤة 

لكنله ٌعلرؾ منهملا أن  .سٌفاً فلً ٌلده وٌمتلثبلن ألواملره منهماكل 

ٌقلؾ فلً حضلرة  النبلً سللٌمان . هذه القطعلة هلً خلاتم سللٌمان 

: د ضللاع قبللل ألفللً سللنة،  ٌقللول سلللٌمانوٌقللدم للله الخللاتم الللذي قلل

، ٌطلب المعلم أن ٌتعلم لؽلة الحٌوانلات (اطلب منً ما ترٌده اآلن)

لكللن  .وٌتجللول فللً حظللابر الحٌوانللات األلٌفللة  ثللم ٌسللتؤذن للعللودة

سلللٌمان ال ٌللؤذن للله إال أن ٌحضللر محاكمللة البللوم والهدهللد، وتبللدأ 

ٌقؾ فٌه، وٌلدافع محاكمة البوم بتهمة أنه الشإم ٌدمر المكان الذي 

ٌحللتج الطٌللر لجملتلله  .ؤنلله سللٌد واألخللرون عبٌللدبالبللوم عللن نفسلله 

 :األخٌرة وٌقول

للم ٌعلد ، نحن جٌل القرن العشلرٌن، افتح عٌنٌك أٌها األفندي"

 . "ٌننا عبد أو سٌد، كل واحد منا حرب

ومازال المعلم ٌنتظلر حكلم القاضلً، لكلن بكلاء ابنله الصلؽٌر 

 . ٌوقظه من نومه 
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أٌضلللاً  "صللٌد الخنللازٌر"م الكاتللب الحلللم فللً قصللة وٌسللتخد

موضوعاً له عنلدما ٌجلد نفسله فلً بٌتله وعللى فراشله وقلد اجتملع 

النللاس حوللله وٌضللع الطبٌللب ملعقللة الللدواء فللً فملله بعللد أن رأى 

 . كابوساً مزعجاً فً رحلته لصٌد الخنازٌر والعذاب الذي لقٌه

م كجمٌللع القصللص حللول األٌللا( الخاتمللة)تللدور أحللداث قصللة 

الماضٌة الذنب اللذي ارتكبله، الباعلث اللذي ٌحلرض الكاتلب لهلذه 

القصلة هلو وضلعه الللذي ٌعلٌش فٌله وؼربتلله وألمله وأنٌنله وربمللا 

أجملع الٌلوم أشلتات األوراق )  :نهاٌته لٌكمل صفحات حٌاته ٌقول

الممزقة من تارٌخ حٌاتً، أحاول إعادة ترتٌبهلا، كلً أصلنع منهلا 

حات وتتعلدد معانٌهلا وهلً القسلم، كتاب السعادة، لذا تتنلوع الصلف

الذنب، األٌام الماضٌة، الخاتملة، لتشلكل مجموعلة صلفحات تضلم 

 (.كتاباً حزٌناً 

لقد أشار الكاتلب إللى عنلاوٌن قصصله فلً هلذه القصلة التلً  

ومللللن خللللبلل هللللذا . تإلللللؾ تللللارٌخ حٌاتلللله أو مللللذكرات الطفولللللة

مضللمون  فللًٌللدخل رٌض الللذي اسللتمده مللن وضللعه الحللالً التحلل

ٌسللرق الللراوي الزبٌلللب والملللبن مللن مسللتودع المونلللة،  .القصللة

وٌقدمها للحكواتٌلة التلً تعلٌش عللى هلذه المهنلة، وعنلدما تكشلؾ 

والدته سرقة الزبٌب فً لٌللة رأس السلنة، ٌلتهم اللراوي المشلارك 

تصلفع والدتله  .البريء وٌنقذ نفسله ملن ؼضلب والدتلهاخاه فتحً 

ي ضلمٌره لهلذه فتحً الذي ٌنلدهش ثلم ٌملوت قهلراً وٌإنلب اللراو

 . الحادثة التً مرت علٌها خمس وعشرون سنة
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فللً كتللاب القللراءة الكردٌللة  26"الثعلللب المللاكر"صللة وجللدنا ق

.  وهلللً ملللؤخوذة ملللن الفولكللللور الكلللردي . 45، الصلللفحةم1938

تدور القصة حول خداع ومكر الثعلب وطمع الحجلل والصلوص، 

للب طلببلً بلؽة سلسلة، تتخللها بعض المواقؾ السلاخرة، ٌعللق الثع

الحفلة  فًفً رقبته وٌدعو الحٌوانات إلى احتفال علماً أن الدخول 

ٌفلرح . مجانً، ٌنخدع الحجل والصلوص،  فٌلدخبلن بٌلت الثعللب

الثعللب كثٌلراً بؤنله حصللل عللى وجبتله، لكنلله ٌرجلىء أكلهملا إلللى 

ٌحلاول الحجلل  .ه لدٌله طعلام ٌكفٌله الٌلوم ثلم ٌخلرجوقت اخر ألنل

ا أن ٌلللزٌبل الحجلللر ملللن أملللام البلللاب والصلللوص بقلللوة منقارٌهمللل

 :وٌهربان فعبلً، ثم ٌقول الصوص للحجل 

 . ـ  لن نخدع ثانٌة 

هللذه قصللة تعلٌمٌللة تظهللر مطللامع الحجللل والصللوص وبللنفس 

 .  الوقت مكر الثعلب، بلؽة الحٌوانات 

 

هكللذا نجللد أن الكاتللب قللدري جللان ٌسللتخدم تقنٌللات الحلللم فللً 

ؽة جمٌلة تنم علن روح قصصه لٌعبر عن فكرته بؤسلوب سلس ول

اللؽة الشعبٌة دون تزٌنٌات وزخلارؾ كبلمٌلة، وٌبلدو أن قصصله 

هللً صللفحات مللن حٌاتلله الماضللٌة عنللدما ٌتللوج فكرتلله فللً قصللة 

حٌث نبلحلظ أن القصلص هلً أشلبه بمذكراتله نستشلؾ ( الخاتمة)

 . من خبللها تارٌخ حٌاته ودراسته وتجاربه وحتى والدته التقرٌبٌة

                                                           
 .وصلتنا قصة الثعلب املاكر للكاتب قدري جان عن طريق االستاذ عزالدين مال ـ مشكوراً  26
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ٌللاة االجتماعٌللة، وٌختللار أبطاللله ملللن ٌوثللق قللدري جللان للح

األطفللال أحٌانللاً وأخللرى مللن الحكاٌللات الكردٌللة القدٌمللة أو ٌللروي 

علللى لسللان الحٌوانللات أو مللن الحٌللاة التللً ٌعللٌش فٌهللا وٌعاٌشللها 

التبلمٌلللذ / ٌومٌلللاً، ألنللله كلللان ٌملللارس التلللدرٌس، للللذلك فاألطفلللال 

م ن  تله متمٌزة وفرٌدة ٌصبحون مواضٌع قصصه الؽنٌة، إن قصص

بحٌاة الكاتب نفسه،  فٌجمع عدة موتٌفات  تعن خبرة وتجربة مر

 . فً قالب واحد من الشخصٌات الواقعٌة وٌمزجها

 

ملن خللبلل القصللص التلً قرأناهللا نجللد أن قلدري جللان ٌمتلللك 

أسلوباً محدداً ٌستخدمه فً جمٌع قصصه، أو تقنٌلة كتابلة القصلة، 

ٌلروي لنلا  الحاضر، وٌؽلوص فلً الماضلً/ فهو ٌنطلق من اآلن 

 . القصة ثم ٌعود إلى الحاضر ثانٌة وٌنهً رواٌته

من خبلل هذه التقنٌلة المسلتخدمة فلً القصلص نجلد أن هنلاك 

مسللتوٌٌن، وهللذا ٌفللرز أٌضللاً مسللتوٌٌن فللً فضللاء القللص والللزمن 

والللراوي هللو الكاتللب نفسلله، ٌللروي وٌعلللق وٌصللؾ فهللو الللراوي 

هللذا لللٌس اً والمشللارك وتتللداخل مسللتوٌات القللص والفضللاء كثٌللر

جب علٌنا أن نقوم بدراسلة مستفٌضلة ومطوللة مجال دراستنا لذا ٌ

حول أسالٌب القص فً قصص قدري جلان والتقنٌلات المسلتخدمة 

 . فً بحث مستقل 

 

 :الشعر



138 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

بللر قصللابده ٌحتللل الشللاعر المبللدع قللدري جللان مكانللة هامللة ع

، قل أهمٌته علن الشلاعر الكبٌلر جكرخلوٌنتوأعماله الشعرٌة ـ  ال

ل والشللاعر اوصللمان صللبري ـ  فللً مٌللدان النضللال والمناضلل

الوطنً وتصوٌر كفاح شعبه، فقد خصص كل مواهبه للدفاع علن 

 (. 1قنات كردو ـ  تارٌخ األدب الكردي ج)مصالح وطنه العلٌا 

ٌملك الشاعر قدري جان لؽة سلسلة وبسٌطة بحٌث ٌمكن ألي 

قلللارىء أن ٌفهمهلللا، وتتمٌلللز موضلللوعاته الشلللعرٌة بالمواضلللٌع 

سٌاسللٌة السللاخنة التللً تعبللر عللن روح العصللر وتفللٌض حماسللاً ال

ووطنٌللة، لقللد وهبلله و ملكللة الكتابللة بحرفٌللة ومهللارة عالٌللة فهللو 

مللتمكن مللن موضللوعاته ولؽتلله وتللؤثٌره علللى القللارىء فللً الوقللت 

وخاصلة .  الذي تحولت قصابده إلى أؼان على ألسنة الناس عاملة

تبللر قصللٌدته رٌللا تللازه وتع( رزانًارزانً، بللابلل)قصللٌدته الرابعللة 

ولورٌا بدرخان من القصابد التلً كتبلت بحرفٌلة ( الطرٌق الجدٌد)

رزانً اٌقارن الكاتب أدٌب نادر بالقابد مصطفى الب، وموهبة فابقة

إن قدري جان فً عالم كردسلتان الشلعري هلو كمثلل  :حٌث ٌقول

 (. البرزانً فً عالم كردستان العسكري ـ  السٌاسً

دث انعطاؾ تارٌخً فً فكر قدري جان ٌقول سلٌمان علً ح

بعللد أن تعللرؾ علللى الفكللر 1944وفلسللفته فللً الحٌللاة فللً عللام 

الشٌوعً واالشلتراكً، وٌظهلر هلذا فلً قصلابده عنلدما ٌفكلر أنله 

أصللبح انسللاناً جدٌللداً، فالقصللابد األولللى التللً كتبهللا فللً الثبلثٌنللات 

ة التً كانلت الكبلسلٌكٌة طاؼٌلة علٌهلا تتنلاول الشخصلٌات الكردٌل
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وأحٌانلاً كتلب مرثٌلات ( لورٌلا بلدرخان)التً سٌلفها النسٌان مثلال 

التلابوت )للشهداء الذٌن دافعوا واستشهدوا فلً سلبٌل اللوطن ملثبلً 

للللروح عبللدالرحمن كارسلللً، وكللذلك مرثٌلللة إللللى روح ( المللدمى

محمللد سللٌدا، ثللم تنللاول المواضللٌع االجتماعٌللة وصللراع الطبقللات 

، وؼالبٌلللة االحٌلللان كانلللت (نسلللٌد آخلللر الزمللا)و ( الحلللداد)مثللال 

إللى شلباب ( رسلالة)مواضٌعه تتناول وضعه وؼربته فلً قصلٌدة 

الجزٌللرة،  والشللك فللً أن كللل هللذه القصللابد تفللوح منهللا رابحللة 

 (. . . . جكرخوٌن)، (حلم الٌقظة)الوطنٌة الكردٌة، نداء الوطن، 

 

أمللا القصللابد التللً كتبهللا بعللد أن جللرى انعطللاؾ تللارٌخً فللً 

لت القصلابد إللى مواضلٌع سٌاسلٌة سلاخنة تلإثر فلً فكره فقد تحو

من القصابد لتخلٌد ذكرى بعلض  الكثٌرالشاعر، فؤلؾ قدري جان 

األبطللللال الللللوطنٌٌن األكللللراد أمثللللال البللللارزانً، فللللً قصللللٌدته 

فً ذهاب واٌاب البارزانً من والى ( عودة األسد)و ( رزانًاالب)

اضلً الشلهٌد االتحاد السوفٌتً، وكذلك كتب قصٌدة حول حٌلاة الق

، والتصلق (علزاء القاضلً)قابد جمهورٌة مهاباد الكردٌة،  محمد،

قللدري جللان بالقضللاٌا السٌاسللٌة العامللة وتخلٌللد ذكللرى االحللداث 

الرابلع )فلً العلراق فلً قصلٌدة  1958السٌاسٌة مثل ثلورة تملوز 

حتى ؼدا أدبله أدبلاً ( رسالة إلى اذاعة طهران)و ( عشر من تموز

ة، ملتزملة بالقضللاٌا السٌاسللٌة والوطنٌللة فلً خدمللة القضللٌة الكردٌلل
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والتقدمٌللة التللً تظهللر لنللا موهبللة الشللاعر ومللدى صللدقه والتزاملله 

 . بقضاٌا الشعب

 

 

أخٌللراً حاولنللا مجللرد محاولللة فقللط أن نظهللر بعللض جوانللب 

شعرٌة فً أدب قلدري جلان، للم نلدرس فلً هلذه المقدملة قصلابده 

قبل مرجعلاً وقصصه بل سلطنا الضوء علٌها ربما ٌكون فً المست

أو مللللن ٌتنللللاول أعماللللله بشللللكل لمللللن ٌبحللللث عللللن أدب الشللللاعر 

 .مستفٌض

 

 

 :الترجمة

مارس قدري جان الترجمة أٌضلاً، حٌلث تلرجم قصلة للكاتلب 

وٌللربط الشللعر ( شللعرة بٌضللاء)بعنللوان ( المنفلللوطً)المصللري 

األبٌض باالستعمار األوربً عندما ٌحل فً وطن الرجلل األسلود 

، وعنلللدما الٌجلللد اسلللتجابة لندابللله ، وهلللً قصلللة رمزٌلللة(اللللرأس)

 (وطنلله)وٌقللدم رأسلله ( الشللعرة البٌضللاء)ٌستسلللم للرجللل األبللٌض 

 . مرتعاً له

 

فلً بلبلد الزنلابق )وترجم الكاتب والشاعر قلدري جلان أٌضلاً 

للكاتللب كرٌكللوري  بتللروؾ ضللمن سلسلللة فللً جرٌللدة ( البٌضللاء
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لم  لكنه) روزا نو، حٌث ٌوضح فً المقدمة بؤنه ترجم هذا الكتاب

بتشجٌع من الدكتور ( لة، لذلك نقول عنها بؤنها مقاالتتكمل السلس

 . أحمد نافذ بك إلى الكردٌة

 

أن لكل ترجمة هدفاً، وهدؾ الكاتلب قلدري جلان ملن  من البد

هللذه المقللاالت هللو االسللتفادة مللن ثقافللات الشللعوب األخللرى التللً 

 ناضلت وكافحت ومن ثم نالت بقوة ووعً شبابها استقبللها، وهً

رسالة موجهلة إللى الشلباب األكلراد فلً كلل مكلان، ٌضلع الكاتلب 

قدري جلان خبلصلة تجلارب الشلعوب بلٌن أٌلدي الشلباب األكلراد 

 . لٌؽنً اللؽة الكردٌة من جانب آخرنفسه الوقت فً و

 

لقللد عللانى الفنلنللدٌون مللن احللتبلل السللوٌد سللنوات طوٌلللة ولللم 

وتربٌلة الجٌلل ٌستطٌعوا الحصول على استقبللهم إال بقوة رجالهم 

الجدٌللد تربٌلللة وطنٌللة قومٌلللة صلللالحة بزعامللة المتنلللور الفنلنلللدي 

وٌرجو الكاتب قدري جان أن تصبح هلذه التجربلة درسلاً . سنلمان

لست بحاجة إلى : )وعبرًة للوطنٌٌن حٌث ٌقول فً مقدمة الترجمة

وٌجلدون أن ، أن أمدح هذا العمل، سلٌعرفه قراإنلا عنلدما ٌقلرأون

أتمنلى أن ٌقلرأ الوطنٌلون )ثلم ٌتلابع ( ً مجتمعنلالُه أهمٌة كبٌرة فل

 (. والقراء وٌستمدوا منه العبر والحكم
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 سور معروف خزنه دارالبروف
 

من الصعب أن نعّرؾ علم من أعلبلم الثقافلة واألدب الكلردي 

للقارىء وهو ؼنً عن التعرٌؾ، ورؼلم ذللك البلد لنلا أن نتحلدث 

دبٌة والثقافٌلة التلً قلدمها باختصار عنه وعن أبحاثه ودراساته األ

 .للثقافة العالمٌة عامة والكردٌة خاصة

 

معلروؾ عبلد القلادر معلروؾ )سور معروؾ خزنه دارالبروف

، درس االبتدابٌلللللة م1/11/1930وللللللد فلللللً أربٌلللللل ( خزنللللله دار

والمتوسللطة فللً أربٌللل، والرابللع األدبللً االعللدادي فللً كركللوك، 

وعلٌن معلملاً . بٌللفلً أرم  1951وأنهى الدراسلة االعدادٌلة سلنة 

حصللل علللى بكللالورٌوس فللً اللؽللة  .م1952لبلبتدابٌللة فللً سللنة

درس اللؽة . م1957واألدب العربً ـ كلٌة األداب والعلوم ـ بؽداد 

العربٌة فً مدرسلة المتوسلطة الشلرقٌة وثانوٌلة كركلوك المسلابٌة 

كما حصل على زمالة دراسٌة علن . م1959ـ  1957فً كركوك 

فللً معهللد الدراسللات الشللرقٌة ( ة التربٌللةوزار)وزارة المعللارؾ 

فلً مدٌنلة لٌنٌنؽلراد ( الروسلٌة) التابع ألكادٌمٌة العللوم السلوفٌاتٌة

 وحللللاز علللللى شللللهادة الللللدكتوره. م1960( سللللانت بٌترسللللبورغ)

(PHD) ( تلارٌخ األدب الكلردي الحلدٌث)الموسلومة  تهعن رسلال

وقد نشرت األطروحة فً كتاب علن دار النشلر  .م1963فً سنة 

والكتللاب أول رسللالة تطبللع  .م1967كادٌمٌللة فللً موسللكو سللنة اال
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وترجم الكتاب إللى اللؽلة العربٌلة  .عن االدب الكردي بلؽة أوربٌة

  .م1993الدكتور عبد المجٌد شٌخو ونشرها فً سورٌا سنة 

عمل كباحث علمً فً معهد الدراسات الشرقٌة فلً لٌنٌنؽلراد 

فلً تهٌبلة معجلم  ، وفً تلك الفترة عملل أٌضلاً (م1968ـ  1963)

صللدر المعجللم فللً موسللكو فللً )كللردي ـ روسللً مللع اآلخللرٌن 

وقلللدم دراسلللات علللن الشلللاعرٌن الكلللردٌٌن نلللالً (. م1983سلللنة

ومصباح الدٌوان وحقق مخطوطات كردٌة فً اللؽة واألدب، وقد 

قللام نفسلله وفللً الوقللت . طبعللت تلللك األعمللال فٌمللا بعللد فللً بؽللداد

 دورة طلبلة الدراسلات العلٌلا بتدرٌس اللؽتٌن الكردٌة والعربٌة فً

اشلترك فلً المإتمراللدولً ل فٌله، كملا فلً المعهلد اللذي كلان ٌعمل

لدراسلللللة آداب الشلللللعوب الشلللللرقٌة وقلللللد قلللللدم محاضلللللرة علللللن 

وقللد . م1967فللً خرٌللؾ سللنة( الرومانتٌكٌللة فللً األدب الكللردي)

نشلرت المحاضلرة باللؽلة الروسلٌة فلً كتلاب المإتمراللذي صللدر 

ترك فً خمسة مإتمرات اقلٌمٌة وفً اش. م1968فً موسكو سنة 

نطللاق االتحللاد وألقللى محاضللرات فللً األدبللٌن الكللردي والعربللً، 

نشلللرت المحاضلللرات كلهلللا فلللً الكتلللب الخاصلللة بؤعملللال تللللك 

واصلبح عضلو هٌبلة تلدرٌس فلً قسلم اللؽلة . المإتمرات فٌما بعلد

كملللا قلللام (. م1981ـ  1968)الكردٌللة فلللً كلٌلللة األداب ببؽللداد 

قسللم اللؽللة الكردٌللة فللً كلٌللة ل اً عللٌن ربٌسلل .لنقللدبتللدرٌس األدب وا

علللن م 1992فلللاز فلللً سلللنة (. م1981ـ  1973)اآلداب ببؽلللداد 

طرٌق األنتخلاب والتصلوٌت بلقلب األسلتاذ األول لجامعلة صلبلح 
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أسلس  .الدٌن، ونال الشهادة والوسام من قبل مجلس التعللٌم العلالً

وأصلبح ربٌسلاً  كلٌة التربٌة ـ جامعة بؽلداد،قسم اللؽة الكردٌة فً 

إلى جانب وظٌفته فلً كلٌلة اآلداب ـ م  1976للقسم فٌه حتى سنة 

واألدب المقللارن ( األوروبلً)درس األدب العلالمً  .جامعلة بؽلداد

كملا قلام بتلدرٌس  .م1988ـ  1983فً جامعة عنابلة فلً الجزابلر

، نظرٌللة (األوروبللً)النقللد األدبللً، األدب العللالمً  تللارٌخ األدب،

لدراسللات الكردٌللة مللنهج البحللث األدبللً، تحقٌللق األدب، تللارٌخ ا

النصللوص االستشللراق، اللؽللة الكردٌللة، اللؽللة الروسللٌة فللً معهللد 

الدراسللات الشللرقٌة فللً لٌنٌنؽللراد وكلٌللة االداب ـ جامعللة بؽللداد، 

ككلٌة التربٌة جامعة بؽداد، وكلٌة اآلداب السلٌمانٌة، كلٌة الشرطة 

معة عنابة فلً الجزابلر، فً بؽداد، معهد اللؽة واألدب العربً بجا

وٌلتقن اللؽلات الكردٌلة والعربٌلة  .وجامعة صبلح الدٌن فً أربٌلل

والروسللللٌة، وٌعللللرؾ التركٌللللة والفارسللللٌة، وٌقللللرأ االنكلٌزٌللللة و 

كما عمل مراسبلً ومحرراً وسكرتٌراً للتحرٌر فً بعض .الفرنسٌة

. الصحؾ والمجبلت التً كانت تصدر باللؽتٌن العربٌلة والكردٌلة

، وكللذلك مللن م(1970)مإسسللً اتحللاد األدبللاء األكللراد وهللو مللن 

وعضو نقابلة . فً بؽداد م(1971)مإسسً جمعٌة الثقافة الكردٌة 

وحتلى سلنة  م(1958)الصحفٌٌن العراقٌٌن منذ تؤسٌسلها فلً سلنة 

وكتللب أكثللر مللن مبتللً مقالللة نشللرت باللؽللات الكردٌللة . م(1978)

اً باللؽللات كمللا كتللب أكثللر مللن خمسللٌن بحثلل. والعربٌللة والروسللٌة

 .الكردٌة والعربٌة والروسٌة
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  :من كتبه المنشورة

 :الكتب العلمٌة والدراسٌة( أ)

باللؽلة م 1962ـ  الوزن والقافٌة فلً الشلعر الكلردي، بؽلداد 1

 .الكردٌة

باللؽلة م 1967ـ  تلارٌخ االدب الكلردي الحلدٌث، موسلكو،  2

 .الروسٌة

ذج منهلا، ـ  دراسة فً القصة الكردٌلة معلززة بترجملة نملا 3

 .م1968موسكو، 

ـ  عبد و بك مصباح اللدٌوان، سلٌرة حٌلاة ودٌلوان شلعر،  4

 .باللؽة الكردٌةم 1970بؽداد 

ـ  اللؽة واالدب الكردي، كتلاب ملدرس للصلفوؾ الخامسلة  5

 .باللؽة الكردٌةم  1971الثانوٌة، بؽداد 

باللؽلة  .م1971ـ  قواعد اللؽة العربٌة باللؽة الكردٌة، بؽداد 6

 .لكردٌةا

، م1977ـ  دٌلوان الشلاعر الكلردي ومعجلم اللدٌوان، بؽلداد 7

 .باللؽة الكردٌة

ـ  مخطوطات فردٌة ومطبوعات نادرة  ـ دراسات كردٌة ـ  8

 .باللؽة العربٌةم 1978الجزء االول، بؽداد 

 .، باللؽة الكردٌةم1984ـ  حول األدب الكردي، بؽداد 9
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 (:االبداع األدبً)الكتب األدبٌة(ب)

 .، باللؽة العربٌةم1956ـ  أؼانً كردستان، بؽداد 1

 .باللؽة الكردٌةم 1969ـ  الدمٌة قصة طوٌلة، بؽداد 2

باللؽة م 1969ـ  ألمان كردي وقصص كردٌة أخرى، بؽداد 3

 .الكردٌة

 . باللؽة الكردٌةم 1981ـ  نالً فً دفتر الخلود، بؽداد 4

  

 :الكتب المترجمة( ج)

ت وانطباعلات  ـ  تلؤلٌؾ فبلدٌمٌٌلر ـ  األكلراد  ـ  مبلحظلا 1

ـ  ترجمة وتقلدٌم م  1915مٌنورسكً باللؽة الروسٌة، بٌتروؼراد 

 .م1968وتعلٌق باللؽة العربٌة، بؽداد 

ـ  تللارٌخ االستشللراق والدراسللات العربٌللة والكردٌللة فللً  2

ـ  1818المتحؾ األسٌوي ومعهد الدراسات الشرقٌة فً لٌنٌنؽراد 

 .م1980ٌة إلى العربٌة، بؽداد ، ترجمة عن الروسم1968

ـ الرحالة اللروس فلً الشلرق األوسلط،ألفه باللؽلة الروسلٌة  3

 .م1981دانتسٌػ، ترجمة وتعلٌق، بٌروت . م.ب

ـ رحللة إللى أرضلروم، تلؤلٌؾ الشلاعر الكسلاندر بوشلكٌن،  4

 .م1995ترجمة إلى الكردٌة،  سوٌد، 

 

للة كامللة، ال ٌمكن احصاء كتبه وأبحاثه العلمٌة فً هلذه العجا

البد أن القارىء قد قرأ أبحاثه الكثٌرة عن األدب والثقافة الكردٌة، 
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إلى جانلب خدماتله فلً مجلال التلدرٌس وحٌاتله المهنٌلة والمراكلز 

التللً تبوأهللا فللً الجامعللات العربٌللة والكردٌللة إلللى جانللب عمللله 

بتؤسللٌس بعللض المإسسللات األدبٌللة والثقافٌللة الرسللمٌة والصللحؾ 

ملن  الكثٌلرونلال . كردسلتان العلراق وخارجهلاالتً ترأسها داخلل 

الجوابز، وحضر الكثٌر من الملإتمرات الثقافٌلة واألدبٌلة العالمٌلة 

والكردٌللة إلللى جانللب عضللوٌته فللً معهللد الدراسللات الشللرقٌة فللً 

لٌنٌنؽلللراد، واؼنلللاء األدب والثقافلللة الكردٌلللة ملللن خلللبلل ترجماتللله 

علض الكلملات الكثٌرة ومشلاكل اللؽلة الكردٌلة واسلتنباط أو حفلر ب

 .الجدٌدة مقارنة باللؽات األوروبٌة

سلور أنله سـلـفٌر الثقافلة واألدب وٌمكننا أن نطلق على البروف

الكردي فً العالم، فهو ؼٌور على اللؽلة واألدب والثقافلة الكردٌلة 

والمشاكل التً تنتج عن اللؽة والمعوقات التلً تعترضلها لتواكلب 

ٌللا وتمللوت بجهللود هللذا العصللر الللذي نعللٌش فٌلله، ـ كللل لؽللة تح

مثقفٌها، وإحٌاء الروح القومٌة من خبلل هذه اللؽلة وتدرٌسلها فلً 

الجامعللات علمللاً أنلله ٌللدّرس النقللد األوروبللً واألدب المقللارن فللً 

تؤكلد أن بعض الجامعات حتى اآلن، ومن ٌقلرأ أبحاثله ودراسلاته ٌ

سللور هللو رجللل نهضللوي، كتللب فللً كللل مجللاالت الحٌللاة البروف

لى جانب اهتمامه ودراسته الدابملة والدإوبلة فلً الثقافٌة الكردٌة إ

 . األدب الكردي القدٌم والحدٌث

سللللور معللللروؾ خزنلللله دار أن المقللللاببلت لقلللد الحللللظ البروف

 .والحوارات ٌمكن أن تقدم معلومات قٌمة للقارئ
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بعضلاً ( رذاذ اللذاكرة)سور فً هذا الكتاب لبروفلهذا ٌقدم لنا ا

لقضاٌا الثقافٌة واألدبٌة من من مقاببلته وٌوضح موقفه من بعض ا

خبلل خبرته الطوٌلة فً هذا المجال بؤسلوب ممتع ٌسوده السلإال 

والجواب مما ٌجعل البروفٌسور ٌفرغ ما فً جعبتله دون أن ٌلجلؤ 

 .للرقابة الداخلٌة للكاتب نفسه

رؼم ذلك البد أن هناك الكثٌر من هموم ومشاكل ٌتطلب حلها 

جارٌللاً حللول هللذه المعضللبلت والبللت فللً أمرهللا ومللازال النقللاش 

 .والمشاكل المعلقة

المبلحظ أن المقاببلت أجرٌت فً فترات متباعلدة أو متقاربلة 

وأن هموماً تتطلب توضٌحها للقارئ فً فترة زمنٌة ملا، ومشلاكل 

وما كان ٌدور فً ذهلن القلارئ ٌمكلن أن  .تعلق إلى فترات الحقة

مقراطلً ٌوضحها له صاحب الخبلرة الطوٌللة ملن خلبلل حلوار دٌ

ومفتوح على صلفحات المجلبلت والصلحؾ وٌبقلى طلً النسلٌان،  

لكن إحٌاإها ملن جدٌلد ٌعنلً أن هنلاك أملوراً متشلابهة إن للم نقلل 

نفسها تدؼلدغ ذهلن القلارئ وٌبحلث علن اإلجابلة أو ربملا ٌكتشلؾ 

ٌقلدم البروفٌسلور معلروؾ . لنفسه من خبلل قراءته لموضلوع ملا

هذا الكتاب، فبل ٌكتب كملا خزنه دار عصارة معرفته وخبرته فً 

ٌشاء بل ٌقدم الهموم والمشاكل والتفسٌرات حسب السإال الموجله 

 .إلٌه وبشكل مختصر ومفٌد للقارئ

ها نحن نلبً رؼبته فلً طباعلة هلذا الكتلاب، ونشلكره جزٌلل 

الشكر على ثقته المطلقة التً منحها لنا فً طباعته وتقدٌمه، وكلنا 
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ذا الكتلللاب آفاقلللاً أمامللله للبحلللث أملللل أن ٌسلللتفٌد القلللارئ وٌفلللتح هللل

 .والتعمق فً قضاٌا األدب والثقافة الكردٌة

 2/1999/دمشق
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 27مان صبريعث المناضل األستاذ

 

نرٌلد أن نحٌلا، ولكلن لللٌس عللى أشلبلء اآلخلرٌن، وأن نبنللً "

بسللواعدنا وقوانللا المتعاضللده وبعقولنللا الواعٌللة وبكرامللة مصللانه 

ؤلحلللرار المنصلللفٌن فلللً اسلللتقبللنا ومجلللدنا، وأن نسلللمع صلللوتنا ل

 ..."العالم

 

كٌؾ أتعاون مع استعمارٌٌن ٌحكمون سورٌة وٌستذلون البلد "

الذي أوانً وحمانً من الملوت والشلتات، واللذي هلو أٌضلًا ٌنشلد 

 ".حرٌته كما أنشدها لببلدي وأمتً الكردٌة

 

 "مان صبريعث"

 

إنها سٌرة حٌاة شخصٌة لكاتب ولؽوي وزعٌم سٌاسً ضحى 

أجللل القضللٌة الكردٌللة، تحمللل الجللوع والحرمللان بكللل شللًء مللن 

والعللوز والنفللً واإلبعللاد والمبلحقللة، وتللؤلم فكللره وجسللده كثٌللراً 

 .لٌتمكن شعبه من التمتع بالحقوق اإلنسانٌة والثقافٌة والسٌاسٌة

                                                           
27

 .م2001-لبنان-بريوت .دالور زنكي و ىورامي يزدي: ترمجة. أومسان صربي مذكرات األستاذ من  - 
 .أومسان صربي، أو أوصمان صربي، أو عثمان صربي أمساء للمناضل الكبري عثمان صربي -
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هلً أٌضلاً وثٌقلة سلبللٌة " مذكرات األستاذ أوصمان صبري"

ومللن  حللول المجتمللع الكللردي مللن شللمال كردسللتان إلللى جنوبهللا،

 .شرقها الى العراق ولبنان واألردن وفلسطٌن وجزٌرة مدؼشقر

ة الشقاء والعلذاب، وتلارٌخ أملة بخصلامها ووأمهلا، كروهو ذا

بشللقاقها ووحللدتها، بسللهولها وجبالهللا السللحرٌة، وهللو أٌضللاً لوحللة 

 .جدارٌة إنسانٌة حقٌقٌة

ه نبت وترعرع على حب اللوطن واألملة، وأسلرته منذ طفولت

برٌة وطنٌة، ضحت وافتدت برجاالتهلا وأمبلكهلا بٌت زعامة عشا

وفلً هلذا الجلو ملن اإلشلعاع الفكلري . وسعادتها من أجلل الحرٌلة

والنضللالً تفاعلللت قدراتلله مللع العوامللل واألحللداث والصللراعات 

والنزاعللات، فللً زمللن خللارت فٌلله المبللادىء والقللٌم، وحٌكللت فٌلله 

التحالفللللات واألطمللللاع األسللللتعمارٌة لتقسللللٌم األرض والشللللعوب 

وتطمللس فللٌهم الهوٌللة والوجللود والحضللارة، وانهللارت فٌلله القللٌم 

والمثل فً المعاٌٌر والموازٌن الصادقة، وهً ترسم وْهَم الحدود، 

وتجتلللللزىء األرض وتملللللاهً الوحلللللدة واألصلللللول والتجلللللانس، 

ساٌكس "و "لوزان"و "سٌفر"والتقارب فً معاهدات وأحبلؾ بٌن 

 .ٌنوبٌن وعود خبلبة من الحكام والمتآمر" بٌكو

فً هذا المعتلرك السٌاسلً واالجتملاعً كلان المناضلل المّتقلد 

ٌعبر الطرٌق الشاق وٌتجشم الصعاب لٌكتب سٌرة " آبو أوصمان"

النضللال القللومً الكللردي، علللى مللذبح الحرٌللة، بللٌن إوار الظلللم 

وجبروت العتاة وبٌن التخلؾ والضعؾ، والتلآمر والخلوؾ، وهلو 
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ة، وعزتهلللا وكرامتهلللا ٌلهلللج بصلللدق الوطنٌلللة وبنلللاء المجلللد لؤلمللل

 .وتحررها

لقد عاٌش األحداث بمرارتها، ووقؾ على مفارق التضحٌات، 

وهللو صللاحب . وسللاهم فللً كثٌللر مللن الصللدامات واالنتفاضللات

السللٌؾ والقلللم، ذو اإلرادة الفوالذٌللة الواعٌللة، التللً مللا فتللرت أو 

 ...النت أمام المؽرٌات الفارهة واألطماع الشخصٌة

فة النضال الكردي، القلم، وأوجد فلس انه السبلح حملعندما خ

وأسلللس منهاجلللاً سٌاسلللٌاً نضلللالٌاً فحملللل المسلللإولٌة لوحلللده أملللام 

لقلللد أوجلللد األبجدٌلللة الكردٌللة المعدللللة، وقلللرض شلللعرٌاً . القضللاء

بدٌوانه، وكتب قصة وأعظلم فٌهلا الرجلال، وكتلب المقاللة وتلرجم 

بعللض األعمللال إلللى اللؽللة الكردٌللة، وكللان مللن مإسسللً مجلتللً 

مللع بعللض المثقفللٌن الكللرد مللن أمثللال األمٌللر  "ار ورونللاهًهللاو"

جللبلدت بللدرخان، والشللاعر جكرخللوٌن، والشللاعر قللدري جللان، 

والللدكتور أحمللد نافللذ، والللدكتور نورالللدٌن ظاظللا، واللؽللوي رشللٌد 

 .الخ..كرد والمإرخ حسن هشٌار

أسلللس الحلللزب اللللدٌمقراطً الكلللردي فلللً  1957فلللً علللام 

 .ؽل هذا المنصب عدة سنواتسورٌة، وانتخب سكرتٌراً له، فش

ثملانً عشلرة ملرة،  1973حتلى علام  1926أعتقل منلذ علام 

وحكم علٌه من قبلل دوللة . عاماً  12وقضى فً السجون أكثر من 

الترك باإلعدام مرتٌن، وتم نفٌه إلى جزٌرة مدؼشقر بؤفرٌقٌا أٌلام 

 .االنتداب الفرنسً على سورٌا
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ٌم اللؽلة الكردٌلة، موجهلاً إللى تعلل" آبلو أوصلمان"كان اهتمام 

فعلم أجٌاالً ملن الشلباب الكلرد والشلابات الكردٌلات، وبقلً مثلابراً 

فً هذا المٌدان إلى أن اختطفته ٌد المنلون ٌلوم األثنلٌن المصلادؾ 

 ثامنللللةم فللللً مدٌنللللة دمشللللق عللللن عمللللر ٌنللللاهز ال11/10/1993

والثمانٌن، بعد أن خدم قضٌة شعبه أكثر ملن سلبعٌن عاملاً، ودفلن 

   .قرب الدرباسٌة فً محافظة الحسكة "ريٍ َكفِ َبر"فً قرٌة 
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 "Tîrêj"تٌرٌز : الشاعر
 باللغة الكردٌة" قصة المولد"ٌكتب 

 

مما ال رٌب فٌه أّن أول كتاب تناول فٌه مإلفه قصة المولد 

النبوي الشرٌؾ باللؽة الكردٌة هو الذي ألّفه الكاتب الكردي 

المنتمً " باتً"م من قرٌة 1491-1417" مبل أحمد باتً"الشاعر 

وعن هذه الشخصٌة كتب األمٌر جبلدت " أرتوش"الى عشٌرة 

 -م1941 الصادر بتارٌخ/11/العدد" )هاوار"بدرخان فً مجلة 

: التاسعة قاببلً نقبلً عن جابا/ 9/فً شهر تشرٌن األول، الصفحة

مبل أحمد، نشؤ فً : ، اسمه"باتً"إنه ثالث ثبلثة من شعراء "

هـ له 820، ولد بتارٌخ "هكار"اتً قرٌة من قرى و ب" باتً"

وضعه باللؽة الكردٌة " قصة المولد"دٌوان شعر بدٌع، وله كتاب 

نظماً، ولهذا الكتاب رواج وشهرة واسعة فً كردستان، ٌلقى 

القبول لدى الجمٌع، عاش ثمانٌن عاماً، وتوفً ومات فً عام 

 ".تسمابة للهجرة وهو مدفون فً وسط باتً

بالقرب " بادٌنان"حسب ما نّبثُت به تقع فً " باتً" إن قرٌة

قصة "، ولم أعثر على أّي أثر من آثاره سوى كتابه "آمد"من 

أما شعره وقصابده فلم تقع عٌنً على شًء من ذلك، ولم " المولد

فقد طبع فً الدٌار " قصة المولد"أجد له دٌواناً،  أما كتابه 

ًَّ أن 1905المصرٌة عام  ٌُّل إل هذا الكتاب نشر فً م، وٌخ
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" مخطوطة"م، وفً حوزتً نسخة كتبت بالٌد 1919استنبول عام 

 .هً اآلن فً حوزتً

تارٌخ "ٌذكر المإرخ الكردي محمد أمٌن زكً بك فً كتابه 

أن المبل أحمد باتً عاش فً فترة ما بٌن ": الكرد وكردستان

م، وأنه صاحب دٌوان فً الشعر وله كتاب 1495-1417أعوام 

 . النبوي الشرٌؾ" المولد قصة"فً 

قد جرى طبعه مراراً فً " قصة المولد"من الواضح أن كتاب 

أزمنة وأمكنة مختلفة، إذ أن االستاذ زٌن العابدٌن زنار ٌقول فً 

موضوع بحثنا، الذي " قصة المولد"الكلمة التً قدم بها كتاب 

 :م1992ُطبع حدٌثاً فً استنبول عام 

م، ٌضم 1905صدر بتارٌخ الذي " قصة المولد"إن كتاب "

وخمسمابة واثنٌن وخمسٌن / 582/عشرٌن فصبلً و/20/بٌن دفتٌه

بٌتاً، إال أننا نجد اختبلفاً من الزٌادة والنقصان فً عدد األبٌات 

مبل محمد "والفصول بٌن هذه النسخة والنسخة الموجودة لدى 

 . المطبوعة فً المانٌا" وانً

على الحبك الشعري " لدقصة المو"لقد اعتمد الكاتب فً وضع 

المنظوم والطرٌقة االزدواجة فً األبٌات إذ ٌشترك كل بٌتٌن فً 

مقطع / 11/قافٌة واحدة والهٌكل العام للقصابد ال ٌخرج عن الـ

أصدره " قصة المولد"من المعروؾ أن كتاب المبل باتً " صوتً

م، وقد 1903عام -برلٌن -فً ألمانٌا A.Von Lecoqأول مرة 

أي أن صدور " مبل محمد وانً"لنسخة مخطوطة بقلم كانت هذه ا
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الكتاب كان بطرٌقة تصوٌر النسخة األصلٌة ولٌس باسلوب 

الطباعة بالمعنى الدقٌق،  وكان الناسخ قد انتهى من كتابة 

مخطوطه فً التاسع من ذي القعدة فً ٌوم الثبلثاء من عام 

 قد أّعد تلك A.Von Lecoqوكان . م1887هـ الموافق لـ1305

وفٌما . م9/12/1902النسخة ومخطوطات أخر للطباعة بتارٌخ 

م، طبعه السٌد أحمد رامز لجً فً 1906بعد ذلك التارٌخ عام 

 .مصر

ومن الجبلء بمكان أن هذا الكتاب كان ٌحتل منزلة رفٌعة فً 

المجتمع الكردي وٌتمتع بقدسٌة كبٌرة فً القلوب، إذ كان ٌدّرس 

، وٌحفظه المدرسون "الحجرة"فً المدارس والمعاهد الكردٌة 

والطبلب عن ظهر قلب، ومما ٌدل على جبلل هذا الكتاب أنه 

 .طبع ونشر هنا وهناك فً هذا الزمن أو ذاك العهد

لم ٌكن تؤثٌر هذا الكتاب محصوراً فً نفوس رجال الدٌن 

والفقهاء والمرشدٌن وحسب بل كان له أثر عظٌم فً فكر 

ء الُكّتاب الكاتب النابؽة مبل من هإال. وعواطؾ الشعراء والكتاب

 ".زاهد دٌاربكر"زاهد هادي أنداري الملقب 

درس الفقه " دٌر ِسلى"م فً قرٌة 1935ولد مبل زاهد عام 

والعلوم الدٌنٌة واللؽة على ٌد كبار العلماء وبعد تخرجه، تفّرغ 

م وثابر على ذلك عشر سنوات أي حتى 1959للتدرٌس منذ عام 

 ".لجً"فً مدٌنة  1969عام 
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كان فً خبلل اعوامه الدراسٌة والتدرٌسٌة " مبل زاهد"ولعل 

فعنَّ له " قصة المولد"قد وقع تحت تؤثٌر مبل أحمد باتً فً كتابه 

أن ٌنظم على منواله وٌعارضه فً هذا الفن فكتب تؤلٌفه شعراً 

ووجه " هردوبات"وأخرج كتاباً فً هذا الؽرض بعنوان 

ن كل بٌتٌن ٌنتهٌان بقافٌة واحدة المعارضة والمضاهاة واضح إذ أ

ٌتؤلؾ من " هردوبات"والبحر مشترك بٌن قصابد الكتابٌن إال أن 

. وستمابة وسبعة وستٌن بٌتاً / 667/اثنٌن وعشرٌن فصبلً و / 22/

م فً مدٌنة 1973وكان المإلؾ قد انتهى من كتابة تؤلٌفه عام 

نبول م طبع كتابه فً مدٌنة است1978وفً عام " آمد -دٌاربكر"

 .بطرٌقة التصوٌر، وقد كان مكتوباً بخط ٌده

نصٌب من هذا اللون فً " تٌرٌز"وللشاعر والكاتب الشهٌر 

باللؽة " قصة المولد"فقد ألّؾ كتاباً فً ". قصة المولد"كتابة 

 .الكردٌة نظماً 

م فً 1923عام " تٌرٌز"ولد شاعر القافٌة  والشعر المنظوم 

اسمه . قامشلً فً محافظة الحسكةالقرٌبة من مدٌنة ال" نجم"قرٌة 

ناٌؾ بن حسو، فلما بلػ من العمر ستة أعوام رحل والده : الحقٌقً

التابعة لعاموده واستتب به " سٌمتك"مع أفراد أسرته الى قرٌة 

مبل ابراهٌم "تعلم قراءة القرآن على ٌد " سٌمتك"وفً . المقام فٌها

وهكذا . مٌةوبعض الكتب فً علوم الدٌن والشرٌعة االسبل" كولً

بدأ ٌتعلم القراءة والكتابة على ؼرار معظم الشعراء األكراد الذٌن 

 ".حجرة"كانوا ٌتلقون المعرفة فً المدارس األهلٌة المعروفة 
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م تابع دراسته االبتدابٌة فً احدى المدارس 1937فً عام 

الرسمٌة الخاضعة لدابرة المعارؾ أو وزارة المعارؾ آنذاك، 

خمسة أعوام ثم انقطع عن التحصٌل العلمً مثابراً على ذلك 

ولكنه لم ٌنقطع عن جو المثقفٌن والعلماء والشعراء . بسبب الفاقة

و " حسن هشٌار"و " قدري جان"و " جكرخوٌن"الكبار مثل 

وبمخالطتهم ازدادت معارفه وصقلت قرٌحته " نورالدٌن ظاظا"

شعر وتفتق ذهنه وتؤّهل لٌكون شاعراً فٌما بعد، فقد أؼرم بال

ومع هإالء وجد لنفسه موببلً . وتمكن من قلبه عشق القرٌض

فقد كان وفٌاً ومخلصاً لوطنه، محباً " خوٌبون"ومكاناً فً جمعٌة 

لبنً قومه، وكان الى جانب ما ٌنظم من الشعر وما ٌكتب من 

 .النثر ٌزاول عمله السٌاسً وٌواظب علٌه

د م، واحتجزت السلطات األمنٌة أح1952أعتقل فً عام 

دواوٌنه الذي كان ال ٌزال مخطوطاً وأتلفته، فكان ذلك سبباً 

 .لضٌاع كثٌر من شعره المعروؾ بؤناقته وترفه

العربٌة " جبور"وبعد خروجه من السجن قصد عشابر 

م، 1973وفً عام . واحتمى بها ومكث بٌن ظهرانٌها أمداً طوٌبلً 

فً ٌوم توجه الى مدٌنة الحسكة، واستقر هناك حتى وافته المنٌة 

السبت الواقع فً الثالث والعشرٌن من شهر آذار عام اثنٌن والفٌن 

كر "رحل الى المؤل األعلى، ودفن جثمانه الطاهر فً قرٌة 

 .فً محافظة الحسكة" كفتار
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" تٌرٌز"م، زارنً فً دمشق الشاعر الكبٌر 1984وفً عام 

ًّ أن أؼٌر كتابة دٌوانه  ة من األبجدٌة العربٌ" خبلت"واقترح عل

، وبعد أن لبٌت "وهو أول دٌوان ٌصدر له"الى الحروؾ البلتٌنٌة 

 :طلبه قال لً

قصة "منذ عهد بعٌد كنت قد الفت كتاباً فً ... عزٌزي دالور-

وأرؼب فً تبدٌل حروؾ كتابته وأن " المولد النبوي الشرٌؾ

وفً الحال بادرت الى استبدال ... تكتب للكتاب مقدمة وأن تنشره

َد أن الكتاب ظل كما هو ... لمقدمة كما أرادالحروؾ وكتبت ا ٌْ َب

فبل الشاعر استطاع أن ٌطبعه وٌنفق علٌه وال أنا استطعت أن 

 .إال أن هذا الكتاب خرج بفضل و الى النور.  أنشره

، "مولد الرسول"ٌُعرؾ هذا الكتاب بٌن المهتمٌن باآلداب باسم 

 ".المولد الكردي"وكذا باسم 

هذا الكتاب ال تختلؾ عن صٌاؼة الكتابٌن وصٌاؼة الكتابة فً 

سوى أن هذا الكتاب ( ص)اللذٌن سبق ذكرهما فً مدح الرسول 

 .ثبلثمابة وثبلثة وعشرٌن بٌتاً وعشرة فصول/ 323/ٌتضمن 

 

هً إٌصال هذا " مولد الرسول"إن ؼاٌتنا من نشر كتاب 

العمل اإلبداعً الى الرواد من المثقفٌن والمتنورٌن والكشؾ عن 

والحفاظ على تراثنا " تٌرٌز"هرة من جواهر شاعرنا الكبٌر جو
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ومحاولة اؼناء المكتبة الكردٌة وتسلٌط الضوء على أدبنا القدٌم 

 ".الطراز الكبلسٌكً"من 
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 Tîrêj" تٌرٌز"رحٌل الشاعر 
 (شاعر القوافً، شاعر العشق والجمال)

 

ساء م، الساعة الثامنة م23/3/2002فً ٌوم السبت الواقع فً 

بمدٌنة الحسكة رحل الشاعر " عصام بؽدى"فً مستشفى الدكتور 

تٌرٌز شاعر القوافً، شاعر العشق والجمال إلى رحمة ربه فً 

 .المؤل األعلى

م 2002وفً الٌوم الخامس والعشرٌن من شهر آذار عام 

 -فً حً العزٌزٌة" حاج قاسم"ُصلً على جثمانه فً مسجد 

 .ظهراً، ثم أخرج فً حشد كبٌر الحسكة فً الساعة الحادٌة عشرة

بدأت مراسم التشٌٌع بحضور الفرق الفولكلورٌة بالزي 

الكردي التً اصطفت أمام المشٌعٌن وهً تحمل صور الراحل 

 .وباقات من الورود والزهور

وبدأت المسٌرة الجنابزٌة بحضور جمٌع الفبات من ابناء 

باء الشعب، ممثلة فً الكتاب والسٌاسٌٌن والمحامٌن واألط

كانت هذه . والتجار ومن الفتٌان والفتٌات والرجال والنساء

وبدأ ... الحشود تشكل رتبلً طوٌبلً بلػ خمسة عشر كٌلو متراً،

 -تٌرٌز ال ٌموت: ""كانوا ٌرددون... اطبلق الشعابر والهتاؾ

 "".-الشاعر الكردي ال ٌموت

باتجاه " القامشلً -الحسكة"سار الموكب على الطرٌق العام 

كم خمسة وثبلثٌن كٌلو متراً 35التً تبعد مسافة " كر كفتار"ة قرٌ
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/ 500/وقد اشترك فً المسٌرة زهاء . عن مدٌنة الحسكة

 .خمسمابة سٌارة سٌاحٌة  وحافلة وسواهما

 

بعد مراسم الدفن وقؾ الجمٌع صامتٌن، ثم بدأت الكلمات التً 

 .تنوه بمناقب الشاعر الراحل ومسٌرته النضالٌة

فً وصٌة الشاعر أن دالور زنكً هو الذي  كان قد جاء

سٌنهض بمراسم الدفن وسٌشرؾ على ترتٌب اعمال العزاء، 

 .وهكذا نفذت الوصٌة

 

بعد أن تحدث دالور زنكً عن الشاعر وحٌاته الشعرٌة 

تعاقبت المنظمات فً القاء الكلمات، إال أن انقطاع . وأعماله

إال أن الخطباء . اءالتٌار الكهربابً حال دون االستمرار فً اإللق

استؤنفوا خطبهم على مدار سبعة أٌام فً السرادق الذي أقٌم 

للعزاء وقُِربت الرسابل والبرقٌات والقصابد التً وصلت بهذه 

 .المناسبة
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 :Tîrêj" تٌرٌز"سٌرة الشاعر 

 

القرٌبة من " نجموك"أو " نجم"ولد الشاعر تٌرٌز فً قرٌة 

م، اسمه الحقٌقً 1923ة عام مدٌنة القامشلً فً محافظة الحسك

وعندما ٌبلػ من العمر ست سنوات ٌرحل . هو ناٌؾ بن حسو

. التابعة لعاموده وٌستقر هناك" سٌمتك"والده مع اسرته الى قرٌة 

المصحؾ " ابراهٌم كولً"درس الصبً ناٌؾ على ٌد المبل 

الشرٌؾ وبعض الكتب الدٌنٌة، وتابع دراسته الدٌنٌة كسابر 

 (.الحجرات)د فً المدارس الدٌنٌة الشعراء األكرا

م، أقام فً مدٌنة عامودا وتابع دراسته خمس 1937وفً عام 

سنوات ثم انقطع عن التحصٌل العلمً بسبب فاقة أسرته ولكنه لم 

ٌنقطع عن مخالطة ذوي الفكر والشعراء من أمثال جكرخوٌن 

وفً هذه البٌبة نما . وقدري جان حسن هشٌار ونورالدٌن ظاظا

ترسخت فً نفسه جذور الشعر، وإذ كان تٌرٌز متؤثراً فكره و

بالشاعر جكرخوٌن فاعتنق مباديء الشٌوعٌة فً بداٌة حٌاته 

 .النضالٌة

ٌخاطب الشاعر الكبٌر جكرخوٌن ِصنَوهُ الشاعر تٌرٌز فً 

 :وقد علق علٌه آماالً كبٌرة" kîme ez= من أنا "دٌوانه 

 هذه المعارف والعلوم"... 

 حرٌةتقرب ساعة ال  

 على أمثالك من النابهٌن  
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 أن ٌنصحوا الجاهلٌن  

 بالتضامن واالتحاد   

 ". والتضحٌة فً هذا السبٌل  

 

م، أعتقل وُزّج به فً السجن، وصادرت 1952وفً عام 

 .الجهات األمنٌة أحد دواوٌنه وكان ال ٌزال بخط ٌده، وضاع أثره

ربٌة الع" الجبور"وبعد خروجه من السجن التجؤ الى عشابر 

 .وظل متخفٌاً عن األنظار مدة طوٌلة

م، هاجر الى مدٌنة الحسكة وظل فٌها حتى 1973وفً عام 

 .آخر حٌاته

ولكنه لم ٌكن مرتبطاً " برزانٌاً "كان الشاعر بفكره وعقٌدته 

ولكنه . بؤي حزب أو تنظٌم سٌاسً أو ملتزماً بجهة من الجهات

حر اإلرادة، ملتزماً كان رجبلً وطنٌاً، قومٌاً، وشاعراً مستقبلً، 

بالقضٌة، كفكر واٌمان، فكان ٌمد ٌد العون الى جمٌع الحركات 

وتتجلى لنا هذه . الكردٌة والكردستانٌة وٌرى أنه واحد منهم

إال أن االستاذ حسٌن عمر ٌروي . الرإٌة عند العودة الى قصابده

كان ٌوماً ما وخاصة فً مقتبل عمره ضمن صفوؾ " تٌرٌز"أن 

 .م1952-1948عً السوري من عام الحزب الشٌو

كان شاعرنا ٌرى إن المؽتصب الؽاشم الذي ٌَضع ٌده على 

جمٌع ممتلكاتنا وثرواتنا وٌجردنا من كل حقوقنا، ٌشن حمبلت 

شعواء على لؽتنا وتارٌخنا وأدبنا الشعبً، وتراثنا الشفهً، إال أن 
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عٌة، اولبك الطؽاة  لم ٌفلحوا حتى اآلن فً النٌل من مكاسبنا الشر

ترك فً نفوسهم ؼبلً وفً  -وال رٌب –لكن هذا اإلخفاق 

حناجرهم ؼصًة، ولم ٌفّت فً عضدهم فهم جادون فً عدابهم، 

 .  ٌصّعدون المحاوالت الجتثاث ما بقً لنا من مآثر

 

 :تٌرٌز الشاعر/ االستاذ

ٌنهج فً شعره النمط االعتٌادي القدٌم " تٌرٌز"إن الشاعر 

فً هذه األبٌات نراه ٌعلن عن مخبوء و" الكبلسٌكً"واالسلوب 

 :نفسه

إننً ال أرى الشعر إال النؽم والنظم والقافٌة والمضمون " 

 ."ومن دون هذه الشروط األربعة ال ٌوجد شعر

 :وهو ٌنظر الى جوهر الشعر وحقٌقته على الشكل التالً

 أي معنى للشعر إن لم ٌكن فً خدمة الشعب؟

 الوطن؟ اسمأيَّ برٌق للشعر إن لم ٌلهج ب

 أى أرب لً فً ذاك الشعر الّتفِِه الذي ال ٌسر القلب وال ٌفعم العقل؟

 ".الجوهر"إنه لن ٌقتل هموم القلب والمهجة إْن كان خاوٌاً من 

 

اذا لم تتوفر هذه الشروط األربعة أو أَِخّل  -حسب رأٌه –أي 

لكنه استطاع أن ٌتخذ هذه . بشرط منها سقطت دعوى الشعر

حلق بؤفكاره وأحاسٌسه الى اقاصً المعمورة، الشروط اجنحة ت

الى أّي مكان من العالم حٌث ٌوجد األكراد لٌمؤل عقولهم بالحكمة 



168 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

وافبدتهم ونفوسهم بالمسرات والسعادة، أو ٌّحرك األشجان أو ٌثٌر 

 .فً قلوبهم الحزن واألسى إن شاء ذلك وأراد

 إن هذا البازّي الشامخ الهامة كان ٌنضوي تحت جناح بازي

عمبلق اال وهو الشاعر الكبٌر جكرخوٌن الذي استقى تٌرٌز من 

ٌنبوع شعره المدرار ونهل من منهله العذب الفرات، منهل الشعر 

... ونشؤ وترعرع تحت جناحً هذا العمبلق. الكردي الكبلسٌكً

وفً اعماق ... فتعلم الطٌران قلٌبلً قلٌبلً ثم حلق فً أجواز السماء

 .أجاد العوم والسباحة" نًالخا"و " الجزٌري"بحار 

إن الشاعر العظٌم تٌرٌز ٌصوغ شعره بؤسلوب سهل ممتنع، 

ال التواء فً قصابده، ٌنقل الٌك أفكاره ومعاناة بلؽة رصٌنة 

فً . قال الشعر فً كل األبواب والمعانً. تدؼدغ فكرك وحسك

الوصؾ والفخار والؽزل، وهو فً الؽزل رقٌق الشعور دقٌق 

تحدث عن الوطن الجرٌح، المهٌض الجناحٌن المعانً، وعندما ٌ

إنه فً الحقٌقة شاعر واسع . ٌجعلك تذرؾ العبرات لوعة وتفجعاً 

 .الخٌال ٌجٌد الوصؾ الدقٌق لما ٌتمتع به من نظرة ثاقبة

فكما نشؤ تٌرٌز تحت جناحً جكرخوٌن، نشؤ شعراء 

 .كبلسٌكٌون، حدٌثون، وما اكثرهم، تحت جناحً الشاعر تٌرٌز

الشاعر تٌرٌز من خرٌجً مدرسة الشعر الملتزم لقد كان 

بقضاٌا األمة، فلو أننا تتبعنا الشعر بروٌة وأناة أللقٌنا فٌه احداثاً 

عن األحداث أو " تٌرٌز"فحٌن ٌتحدث . ووقابع تارٌخٌة جلٌلة

 .الوقابع نراه ٌجٌد فً ذلك اجادة تامة وٌبدع أٌما إبداع
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بادة الجماعٌة التً إن تلك الوٌبلت والنوابب والحرابق واإل

ألمت بالشعب الكردي بعد نقض اتفاق الحادي عشر من آذار 

حركت النار الخامدة فً نفس الشاعر وأضرمت احشاءه اشفاقاً 

فكان نظم هذه ". أٌها البلبل السعٌد"والتٌاعاً فقال قصٌدته 

القصٌدة بدعة جدٌدة فً األدب الكردي وفتحاً مبٌناً فً مٌادٌن 

 .ًالشعر الكبلسٌك

إن الشاعر تٌرٌز قد تبَّوأ أسمى . وقد نسّوغ ألنفسنا القول

 .وأروع واعذب مكانة فً عالم الشعر الكردي الموزون

لقد ناضل بشعره فً سبٌل حق شعبه فً الحرٌة ورفع الظلم 

عنه، وكان ٌجد نفسه دابماً مسإوالً عن قضاٌا األكراد أٌنما كانوا 

مه لحظة لحظة وكان ٌعٌش مؤساة قو. من أرض كردستان

لم ٌكن فً ٌوم من األٌام مستخذٌاً . ٌشاركه فً سرابه وضرابه،

ولم " إن الحٌاة كفاح وجهاد: "أو مستجدٌاً ألنه كان ٌردد دابماً 

وأن الذي . ٌكن ٌمٌل إلى األمانً ألن األمانً ال تقدم وال تإخر

وٌرى أن . ٌقدم وٌإخر هو النضال الدإوب والمجاهدة المستمرة

لى تحرٌر كردستان هو اعداد القوة والتؤهب والمقارعة الطرٌق ا

 :بالسبلح

 لن أفر... لن أفر

 ال أفر" البشمركة"أنا 

 أنا كجالمٌد الجبل وصخرة ال أتزعزع

 بن والدم رضٌعاً لسقتنً أمً ال
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ًّ الكائنات جمٌعاً لو تألب  ت عل

 .لما توانٌت                      

 

م ٌتزحزح عن موقفه قٌد ل -والحق ٌقال–إن الشاعر تٌرٌز 

أنملة حتى آخر لحظة فً حٌاته، وعلى الرؼم من فاقته وحرمانه 

لم ٌقؾ موقؾ مذلة ألحد، ولم ٌستطع أي  اؼراء مادي أن ٌحّول 

مسار قلمه وٌسّخره حسب رؼاببه، ولم تستطع األحداث أن تؽوّر 

 .ٌنبوع الشعر بٌن أضبلعه وجوانحه

اً زالالَ، ال تشوبه شاببة، وظل ٌنبوع شعره ٌجري سلسبلً عذب

 .منساباً بكل كبلم رقٌق أنٌق

إنَّ شجرة عشق الشاعر دابمة الخضرة، مزدانة بكل األلوان 

قد ٌكون الثمر مراً ثم ال ٌلبث أن ٌٌنع وٌحلو مذاقه . الزاهٌة

وٌعتقد الشاعر أن الوردة تظل خامدة، كابٌة ... وتزكو نكهته

قها بلبل طروب وتؽنى اللون، لٌس لها شؤن كبٌر، فإذا عش

... بمفاتنها، برزت الوردة بكل سحرها وجاذبٌتها وحسنها للعٌان

فإذا هما عاشقان متٌمان، فلوال الوردة لما كان البلبل شاعراً، 

ولوال البلبل العاشق لما تربعت الوردة فوق عرش الحسن 

وإن أنت لم تحسن فً مدارة الوردة والتودد إلٌها، فبل . والجمال

 .من أن تهجرك ألّن قلبها ال قرار له ودأبه الهجران مندوحة

 ازاهٌر النرجس تلك

 تتسربل بالطل والندى
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 ٌن تتفتح براعمهموها هو الٌاس

 "الل"وها هً براعم الورود الحمراء وازهار الـ 

 .تفتر وتتفتح عن أرٌح فواح

 .ٌسكب العبرات

إن الشاعر تٌرٌز نشؤ على ؼذابه من فاكهة وطنه، وعشق 

ة ببلده وهام بها وجداً، وارتبط بها ارتباطاً وثٌقاً، فؤكثر من طبٌع

تحدث ... ذكرها فً قصابده وأمعن فً نعتها وأجاد فً وصفها

عن الشجر والكؤل واألعشاب، وعن الورود واألزاهٌر، عن 

وحوشها وأوابدها، وعن ؼاباتها وأنهارها، وجبالها، وشعابها 

لى اسماء دواوٌنه الثبلثة وقد انعكس هذا الهٌام ع... وودٌانها

 :فؤطلق على كل دٌوان اسم جبل من جبال كردستان

 

 " .Xelat- Zozan- Cûdî=جودي -زوزان -خالت"

 :ٌقول فً احدى قصابده

 فً أحد األٌام من أٌام الربٌع الزاهً

 "...متٌن"ٌممت شطر جبل 

 ..ذاك الجبل الشاهق، ذي الَدّوح والشجر

 .فً األسفل منه ناس وأنعام

 

كان الشاعر قد بلػ عتٌاً من العمر لكن قلبه كان نابضاً بالحب 

اكثر من أي وقت مضى، فكتب فً الحب والعشق والوصال 
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وما إلى ذلك من مشاؼل الهوى ومتاعب .. والقرب والبعاد

ولُهج بؽابر عشقه .. المحبٌن وسهادهم وآالمهم وأحبلمهم وآمالهم

ٌجة والساعات المترعة الذي صار طلبلً متذكراً تلك األٌام البه

ت إلى ؼٌر أْوبةٍ  وفً هذه القصٌدة ٌخاطب . بالسعادة التً َفرَّ

 :نفسه

ُر أْن كانت لك حبٌبة؟  ُترى   أال تتذكَّ

 وكأَن الدنٌا كانت ملَك ٌدٌك

 .الى آخر القصٌدة........           

ومن مقاصد شعره مخاطبة الفتٌان والفتٌات وحثهم على 

قومٌة والوطنٌة والعودة الى تارٌخهم وأخذ النهوض بؤعبابهم ال

 .الِعَبر والعظة والدروس من الماضً

 

 ٌا أمل البالد ورجاءها... أٌها الفتى اللبٌب المتعلم

 استٌقظ من سباتك فها قد أشرقت شمسنا

 شمر ساعدٌك للعمل والكفاح

 انظر فها هو موكب الحٌاة ٌسٌر

 .فال تتخلف عن الركب فً زمن الحرٌات

 

ن الشاعر تٌرٌز ساهم مساهمة كبٌرة فً احٌاء التراث كما أ

ثبلثمابة / 335/فً " سٌامند وخجً"إذ رّسخ قصة . الكردي

فً " سٌبان وبروٌن"وخمسة وثبلثٌن بٌتاً، ورواٌة 
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فً " جوان وكزي"بٌت من الشعر وكذا قصة / 400/اربعمابة

بٌتاً فً صٌاؼة بلٌؽة، بعد أن / 421/أربعمابة وواحد وعشرٌن

نت هذه المبلحم أو القصص تنتقل الى األسماع من افواه كا

 .المنشدٌن والرواة

وللشاعر أٌضاً نظم كثٌر فً تارٌخ األكراد ودولهم التً قامت 

 .فً أحقاب متفاوته

ٌُستضاء به طٌلة  وهذا هو الشاعر تٌرٌز الذي كان نبراساً 

 .حٌاته وسٌظل ذخراً لؤلدب الكردي
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 :اعماله المنشورة

من اصدارات  -قدم له دالور زنكً -دٌوان شعر خالت-1

م فً 1990واعٌدت طباعته عام . م1984لبنان سنة -بٌروت

 .نقله الى العربٌة الشٌخ توفٌق الحسٌنً. السوٌد

من اصدارات . قدم له دالور زنكً -دٌوان شعر زوزان-2

 .م1990لبنان سنة–بٌروت 

صدارات من ا. دٌوان شعر قدم له دالور زنكً جودي-3

 .م1998لبنان سنة–بٌروت 

ترجمة الشٌخ توفٌق الحسٌنً  -جزءاألول طرائف كردٌة-4

 .م1996دمشق  -الى العربٌة

من اصدارات . قدم له دالور زنكً.. المولد الكردي-5

 ".نامه تٌرٌز"نشر فً موقع . م2006لبنان سنة  -بٌروت

من . قدم له دالور زنكً -جزء الثانً طرائف كردٌة-6

 ".تٌرٌز"نشر فً موقع . م2009لبنان سنة –ات بٌروت اصدار

 :لم تنشر أعمال

 ".عدد من قصابد ؼٌر منشورة"-
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 28مال خلف البافً
 

وبٌن  الزفنكً عبدالرقٌب ٌوسؾ: كانت بٌن المإرخ الكبٌر

الباحث دالور زنكً رسابل متبادلة، وفً إحدى الرسابل الموجهة 

المبل خلؾ البافً  إلى دالور زنكً ٌتحدث المإرخ عن سٌرة

 :كاآلتً

الكبٌرة الواقعة " بافً"هو خلؾ بن رمضان من أهالً قرٌة "

على الهضبة الصخررٌة لضفة نهر دجلة التً تبعد مسافة زهاء 

خمسة وثبلثٌن كٌلو متراً وهً احدى قرى عشٌرة / 35/

 ".هارونان"

". بوتان"وفً اطرافها وفً " الجزٌرة"تلقى علومه الدٌنٌة فً 

المبل ٌوسؾ بن الحاج حسن الزفنكً المنسوب إلى : اتذتهمن اس

ولهذا االستاذ عدد من التآلٌؾ " بوتان"فً " زفنكا حاجً علٌان"

الذي ٌقع فً جزءٌن، طبع الجزء " الفقه االسبلمً: "منها كتابه

ودرس المبل خلؾ البافً أٌضاً على . م1994منه فً بؽداد عام 

". ن بن المبل عبدالكرٌم الفنكًالمبل عبدالرحم"ٌد العالم الفاضل 

صاحب الرسالة "ودرس فترة ؼٌر طوٌلة لدي عبدالرقٌب ٌوسؾ 

بعد اجتٌازه االمتحانات التً كانت وزارة االوقاؾ أو ". نفسه
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اديب وبدرالدين ومتني : يف اجلزيرة، وخّلف من البنني 1993-5-31وتويف يف  1940-1-1ولد يف  *
ئو )وبو خشان و (سيفو ر)ولو عليخان و (زينو ت)زبيدة و: دودستك  وسو كفان، ومن البناتومسعود و 

 (.نو وزه ؟)و  (فني
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ٌّن إماماً رسمٌاً فً قرٌة  سته "دابرة األوقاؾ فً تركٌا بنجاح، تع

 ".ٌرةالجز"الواقعة فً الجهة الشمالٌة الؽربٌة من مدٌنة " ورك

ثم نقله . م1977وواظب على وظٌفته فً هذه القرٌة حتى عام 

العالم البارع المرحوم السٌد " إماماً ألحد مساجد الجزٌرة"

ابن العالم الذابع الصٌت السٌد علً " الجزٌرة"عبدالرحمن مفتً 

الفنكً وذلك تقدٌراً لجهوده المبذولة فً مٌدان التراث والحركة 

لقد . ه باالخبلق الفاضلة والسٌرة الحسنةالوطنٌة أٌضاً والتصاف

كان المؽفور له المبل خلؾ البافً ٌتمتع بمكانة اجتماعٌة رفٌعة، 

وكافة جهاتها بسبب " الجزٌرة"وشخصٌة مرموقة بٌن سكان 

 .رفضه للظلم واالضطهاد فً تركٌا وإلخبلصه العمٌق لشعبه

ه ال ٌقتنً امواالً، ٌعٌش حٌاة أشب -مثلً–كان المبل خلؾ 

بحٌاة الفقراء، ولكنه كان مإمناً بتارٌخ شعبه وتراثه، ٌمتلك إرادة 

ولم ٌكن فً وسعً " بوتان"صلبة أقسى وأصلد من جبلمٌد 

مإازرته أْوَشّد أزره بؤٌة معونة مالٌة مهما كانت طفٌفة وزهٌدة، 

 .فلو أنه تهٌؤت له األسباب ألتى بؤمور جلٌلة

وات من الكفاح لقد استطاع المبل خلؾ فً ؼضون عشر سن

وبذل الجهد المضنً أن ٌدّون ما ٌربو على اربعة آالؾ صفحة 

عن التراث الشعبً، ولكن مما تذرؾ له العٌن العبرات أن المنٌة 

" به رى طاهر بافه لً"لم تمهله ودفن الى جانب قبر والدته 

فً مقبرة " وه تحه محمد أمٌن سٌرتً"وضرٌح زوجته 

رحل ولم ". مه م و زٌن"من قبَرْي فً الجهة الشرقٌة " الجزٌرة"
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ٌخلّؾ أحداً ٌقنفً أثره وٌسٌر على نهجه وٌحمل رسالته وٌهتم 

فلو أمده و بعقدٌن آخرٌن . بتراث شعبه فً كردستان الشمالٌة

من العمر وطال به أمد الحٌاة ألتى بالعجب العجاب وبما ٌعجز 

 .عنه اآلخرون

 

ٌّة أنشبت أظفارها         ألْ   "َفٌَت كل تمٌمة ال تنفعواذا المن
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 29(انتارٌخ انفىنكهىري اليارة بىتاٌ): كتاب
 مال خلف البافًل 

 

. إن عظمة أمة من األمم تبدو من خبلل ثراء تراثها وعظمته

وهو . والشعب الكردي قوم ٌمتلكون تراثاً ؼنٌاً هاببلً ال حدود له

لٌس صاحب مدنٌة قدٌمة عرٌقة وحسب، " أي الشعب الكردي"

 .كنه أدى أدواراً عظٌمة فً بناء حضارات ومدنٌات كثٌرةول

 -اكثر من كل الشعوب األخرى -لعل الشعب الكردي اعتمد

على السرد الشفهً، وظل مرتبطاً ومإمناً بآدابه التً ُتنقل إلٌه 

رواٌة من أفواه المنشدٌن والمطربٌن والمؽنٌن جٌبلً بعد جٌل، 

عادات وتقالٌد وشعر وكل ما وصل إلٌنا من أحداث تارٌخٌة و

 .وكل ما له عبلقة بالحٌاة الٌومٌة لم ٌصلنا إال عن اآلداب الشفهٌة

فً األٌام الؽابرة كان لؤلمراء والزعماء وبعض األثرٌاء 

الكبار مجالس ٌحضرها فنانون ومطربون ومنشدون وكل ٌدلً 

بدلوه فكانوا حفظًة على كثٌر من التراث سواء فً اآلداب 

ٌُحصى من والعادات والتقا لٌد واأللعاب وسوى ذلك مما ال 

إن ضٌاع األدب الشعبً .. العبلقات العامة واألحداث التارٌخٌة

الشفهً هو ضٌاع وفقدان لؤلسس الثقافٌة والتارٌخٌة وكافة الفنون 

ولهذا العله كان من الواجب الملقى على كواهلنا أن . األخرى
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شك فٌه أن مثل  ومما ال.  نعود إلى تراثنا لتدوٌنه حذر ضٌاعه

هذا العمل ٌتطلب جهوداً مضنٌة وعمبلً دإوباً ال ٌقدر علٌه كل 

من هب ودب، ألن أداء مثل هذا الدور عمل وطنً وبطولً دون 

 .شك

قبل زهاء ثبلثة أعوام كان المإرخ المعروؾ عبدالرقٌب 

ٌوسؾ قد أرسل لً مخطوطة من جمع واعداد المبل خلؾ البافً 

ًَّ أن أطبعها فً كتاب ونشرهمن كردستان الجنوبٌة   .وتمنى عل

ولست اكتم أننً سررت سروراً عظٌماً، ووجدت نفسً سعٌد 

الحظ للثقة التً أْوالنٌها األستاذ المإرخ عبدالرقٌب ٌوسؾ 

وألننً كلفت بطباعة مثل هذا العمل الفذ الذي أنجزه رجل وطنً 

مثل المبل خلؾ، هذا العمل الموسوعً الذي ٌشتمل على كل 

فقد جمع فٌه معلوماٍت ".. بوتان"ردة وواردة من تراث منطقة شا

جمة عن عشابر المنطقة وذكر اسماءها ومواقعها وتحدث عن 

فهو ٌنقلها إلٌنا بصدق وأمانة ... قصصها وأساطٌرها وأحداثها،

 .وٌضعها نصب أعٌننا وٌجعلنا شهوداً علٌها

الجمٌل،  لقد قدم مبل خلؾ بافً لشعبه عمبلً ٌستحق علٌه الثناء

واعتقد أّن اسمه سٌدّون فً سماء الفنون الكردٌة بحروؾ من 

الذهب، وفً رأًٌ أن هذا العمل ٌحتاج الى بحث علمً ودراسة 

جادة، ولكن من ذا الذي ٌقدر على ذلك؟ إال أننً أرجو أن نتحدث 

وللمساهمة فً هذا . عنه بشكل مفصل ومطّول فً قابل األٌام
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مقاالت التً كتبها األمٌر جبلدت المشروع فقد أعددت بعض ال

 .ونشرتها فً نفس الكتاب" هاوار"بدرخان فً مجلة 

وكذلك وصلتنً من المإرخ عبدالرقٌب ٌوسؾ وثٌقة تارٌخٌة 

وهذه " بدرخان بك"واؼنٌة " مُناحة األمٌر سٌؾ الدٌن"بعنوان 

وبٌن " جلٌل جلٌلً"األؼنٌة مكتوبة باللهجة السورانٌة من جمع 

المنقولة من " معركة كهنٌقٌر"و" عركة بستً بلكام"ٌدي أٌضاً 

اقتبستها عن أحد المؽنٌن و " أنا خلؾ"وأؼنٌة " روناهً"مجلة 

بوتً المنقولة عن مجلة .أ.من جمع م" النحلة -مٌش هنكفً"

 ".هاوار"

والجدٌر بالذكر أن هذا المخطوط كان بقلم مبل خلؾ بافً وقد  

 .عربً الى الحروؾ البلتٌنٌةالخط ال( االلفباء)بذلت جهدي لتبدٌل 

رحم . عبدالرقٌب ٌوسؾ/وفً خاتمة المطاؾ أشكر االستاذ 

 .30ّو المبل خلؾ البافً واسكنه فسٌح جنانه

 

 م13/6/2003
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 من ذاكرة الصحافة الكردٌة

 
 وثائق من أرشٌف مجلة هاوار

 (المشتركون فً مجلة هاوار) 

وهجلر   ،1925بعد فشل ثورة الشٌخ سلعٌد البٌرانلً فلً علام 

عدد من الوطنٌٌن والمثقفٌن والمناضلٌن الثوار الذٌن سلاهموا فلً 

ت بللدة بحملدون فلً علام اندالع هذه الثورة التقلوا ثانٌلة فلً بٌلرو

من القوى السٌاسٌة والوطنٌة الكردٌة  كثرةمعت تجا، حٌث 1927

الكردٌلة، حٌلث ( خوٌبون)فٌها آنذاك، واتفقوا على تؤسٌس جمعٌة 

. ٌعود لعابلة بدرخان المناضللة لتؤسلٌس هلذه الجمعٌلةكان الفضل 

ومنهم العبلمة جبلدت و البروفسور كامٌران و أخٌهم ثرٌا، حٌث 

كللان لهللم الللدور البللارز والرٌللادي فللً نضللال وتقللدم هللذه الجمعٌللة 

السٌما فً مجال اإلعبلم وطبع الكتلب والنشلرات لتطلوٌر اللوعً 

 .ن الناسبٌ اظ الروح الوطنٌة  والوعًالقومً وإٌق

فللؤرادت هللذه الجمعٌللة أن تشللارك فللً ثللورة آكللري بزعامللة 

ورؼم أنهلا فتحلت بعلض الثؽلور فلً . الجنرال إحسان نوري باشا

الحللدود، إال أن الظللروؾ الذاتٌللة والموضللوعٌة لللم تكللن مبلبمللة 

للمشاركة، فنفلت الحكوملة الفرنسلٌة التلً كانلت تحكلم فلً سلورٌا 

ن شللمال كردسللتان إلللى هللإالء الللوطنٌٌن الكللرد الللذٌن قللدموا ملل

 .دمشق
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وفً دمشق لم ٌتوقؾ هإالء مكتوفً األٌدي، فلاجتمعوا حلول 

وحللاولوا أن  ،رجللل متنللور ومثقللؾ كللردي ٌللدعى األمٌللر جللبلدت

 .ٌشاركوه فً أحبلمه وأهدافه

فقد كان الوضع العلام السلابد ٌلوحً بالٌلؤس فملن جهلة فشللت 

ء معامللة الثورات الكردٌة واحدة تلو األخرى ومن جهة ثانٌلة سلو

الفرنسٌٌن لهإالء المناضلٌن، إضلافة إللى الظلروؾ الصلعبة التلً 

بعلد إن خلاب . مرت على الكرد ملن فقلر وبلإس وجلوع وحرملان

السبلح أحبلمهلم فوجلدوا القللم خٌلر وسلٌلة للتعبٌلر علن أوجلاعهم 

 .وآمالهم

 1932-5-15فؤصدر األمٌر جبلدت بدرخان مجلة هاوار فً 

رحللة الصلعبة، وبمثابلة شلمعة فلً لٌلل الكردٌة، فهً بنت تلك الم

 .دامس

كانللت مجلللة هللاوار األمللل والمشللروع الللذي جمللع مللن حوللله 

 الكتلللاب والمثقفلللٌن الكلللورد، وراحلللت أقبلمهلللم  تنلللزؾ معانلللاتهم

كبٌرة على مجللتهم،  آماالً وبات المثقفون ٌعقدون . لكوردا وعذاب

 وانتشرت بشكل واسع و استقطبت األقبلم الكردٌة من كلل أجلزاء

وٌمكن القول إن األمٌر جبلدت كان مدرسة ٌتدرب فً . كردستان

مدرسللته جمٌللع الكتللاب والمثقفللٌن  الكللورد فللً تلللك الفتللرة، وبنللى 

 .األمٌر هذه المدرسة بالعرق والجهد والعلم والمعرفة
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ورؼللم الظللروؾ الصللعبة، واإلمكانٌللات الفنٌللة المتواضللعة، 

كللان ٌحملهللا األمٌللر  والتقنٌللات البدابٌللة فللً الطباعللة القدٌمللة التللً

 .كمإسسة فقد كانت مجلة هاوار تنتشر فً كافة أرجاء كردستان

أحللاول هنللا أن أبللٌن ولللو جللزء صللؽٌر مللن صللعوبة ومشللاكل 

ن توجلد هٌبلة تحرٌلر أوالً للم تكل. وار آنلذاكالطباعة فً مجللة هلا

للمجلللة بمفهومهللا المعللروؾ والسللابد الٌللوم، فقللد كللان األمٌللر هللو 

 رصاصللٌةلؤلحللرؾ ال اً ومصللفف اً ومنقحلل اً صللاحب المجلللة و مللدقق

بؤن بعض  لهناك رأي آخر ٌقو. خٌر للمجلةمراجع األول واألالو

الكتللاب أمثللال أوصللمان صللبري وقللدري جللان وروشللن بللدرخان 

ٌمكن أن ٌكون قد . وؼٌرهم ممن كانوا ٌساعدونه فً إعداد المجلة

حللدث ذلللك فللً بعللض األحٌللان، ولكنلله كللان هللو المسللبول األول 

ثانٌاً فً تلك المرحلة كان الكرد ٌعلانون ملن . عن المجلة واألخٌر

بٌن الكرد من ٌكتب اب وخاصة باللؽة األم، فلم ٌوجد تّ قلة عدد الكُ 

 ةلهللذا كللان األمٌللر ٌكتللب بؤسللماء مسللتعار شللكل صللحٌح،بوٌقللرأ 

 .  كثٌرة

  لرصاصٌةة آنذاك، فكانت باألحرؾ اـة الطباعـأما طرٌق

حرؾ ٌوضع بجانب حرؾ آخر، تصفؾ بجانب بعضها، أي أن ال

، ثم الجملة، ثم ....حتى تكتمل الكلمة فٌترك فراغ بقطع من الحدٌد

السطر، حتى تكتمل الصفحة، وكل صلفحة مسلتقلة علن األخلرى، 
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ضع الصفحة ضمن أربع أخشاب متساوٌة وتبعاً لحجم الصفحة وت

ٌضلم بعضلها اللى أي تصبح مثل إطار للصفحة، وهلذه األخشلاب 

د البراؼلً النحاسلٌة، ثلم تركلب عللى اآلللة، وهلذه بقوة شل البعض

تتطلللب وقتللاً زمنٌللاً طللوٌبلً ( تصللفٌؾ وترتٌللب األحللرؾ)العملٌللة 

وأعتقلللد أن رجلللبلً واحلللداً ال ٌمكلللن أن ٌقلللوم بهلللذه . وجهللداً كبٌلللراً 

البلزمة تساوي أربعلة أكٌلاس حتلى العملٌات وحده كون األحرؾ 

ر جللبلدت وكلان األمٌل. مكلن ملن إخلراج صلفحات مجللة صلؽٌرةٌ

ٌقوم بهلا وحلده، ثلم ٌراجلع المجللة وٌصلححها، وٌلدققها، وٌنقحهلا 

بنفسله وأحٌانلاً تشلاركه زوجتلله األمٌلرة روشلن بلدرخان، فؤكٌللاس 

األحرؾ وقوالب اآللة ٌحضرها بمفرده، ولم ٌشارك معه فً هٌبة 

اللؽة الكردٌلة، وهلذا  نٌتقنو تحرٌر أحداً، كون عمال المطبعة الال

مللاً فكٌللؾ للله أن ٌصللدر مجلللة نصللؾ شللهرٌة، العمللل ٌسللتؽرق أٌا

ورؼللم ذلللك كللان ٌصللدرها وهللذا ٌعنللً أنلله لللم ٌللذق طعللم النللوم 

إال أن العمل األكثلر صلعوبة . والراحة، وكل هذا كان ٌتؽلب علٌه

السلللطات الفرنسللٌة، بللل  هللو عللدم تللوفر المللال والموافقللة مللن قبللل

ؼالبلللاً ملللا كانلللت السللللطات تعٌلللق إصلللدار المجللللة، وخاصلللة فلللً 

 .له على استحقاقه من الورقحصو

المعروؾ أن مجللة هلاوار كانلت تصلدر فلً دمشلق، وتلوزع 

مللن المللدن والقللرى والبلللدات الكردٌللة، والجمٌللع كللانوا  كثٌللرفللً 

د كلان فقل. المجلة بمقاالتهم من كافة أنحاء كردسلتان فً ٌشاركون
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جتماعٌة مرموقلة، والقلراء كلانوا ملن موزعو المجلة ذوى مكانة ا

د وؼٌلللرهم،  كانلللت المجللللة تصلللل إللللى األسلللاتذة مثقفلللٌن أكلللرا

 .والمسبولٌن وزعماء العشابر وذوي الفعالٌات االجتماعٌة

علداد ألؽتٌن الكردٌة والفرنسٌة، اؼللب الكانت المجلة تصدر ب

أمللا عللدد  قطللع الكبٌللر،الصللفحة، مللن ( 20)المجلللة تتكللون مللن 

-2الصفحات المخصصة لقسم اللؽة الفرنسٌة فكانت تتلراوح بلٌن 

 .صفحات 4

بلالحروؾ العربٌلة ( 23-1)صلدرت مجللة هلاوار ملن العلدد  

فكانللت جمٌللع األعللداد بللاألحرؾ ( 23)، أمللا بعللد العللدد والبلتٌنٌللة

ملن المجللة ٌكتلب صلاحب المجللة مقلاالً ( 27)فً العدد  .البلتٌنٌة

توضٌحٌاً علن مسلٌرة وتلوارٌخ توقلؾ المجللة علن الصلدور دون 

 :ذكر أسبابها

 .7211-1-91( 91)العدد  -- 7219-1-71( 7)العدد ) 

 (.7211-5-75( 91)العدد  -- 7219-9-7( 99)العدد 

 (.7291-5-71(11)آخر العدد  -- 7297-9-71( 91)من  )

عاملللاً، ولكلللن  11 كلللان مملللا سلللبق نسلللتنتج أن عملللر المجللللة

األعلداد حسلب مفترض أن ٌكون عمرها اقل من خملس سلنوات ال

 .الصادرة
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مجللللة توقفلللت بسلللبب علللدم وجلللود ٌتبلللٌن ملللن المصلللادر أن ال

رة، وإذا تموٌل، حٌث كانت اإلمكانٌات المادٌة  قلٌلة بل ؼٌر متوف

توقللللؾ علللللى المبٌعللللات وخاصللللة ٌعلمنللللا أن اسللللتمرارها كللللان 

مساهمات المشلتركٌن، فلملاذا توقفلت المجللة علملاً أن المشلتركٌن 

كلللانوا ملللن األطبلللاء والمهندسلللٌن والمحلللامٌن وزعملللاء العشلللابر 

ط وملللن ذوي النفلللوذ االجتملللاعً واالقتصلللادي؟ وبعلللض الضلللبا

وٌمكننلللا القلللول إنهلللا كانلللت تلللوزع عللللى كافلللة شلللرابح المجتملللع 

ن ٌرسللو ونلواهإالء المشتركٌن إما أنهم لم ٌك وٌتبٌن أن. الكردي

. ثمن المجلة إلى صاحبها، أو أن المبلػ لم ٌصلل إللى ٌلد صلاحبها

 .مما سبب توقؾ المجلة أكثر من مرة

 (87)ة كبٌر جكرخوٌن فً دٌوانه األول صفحٌكتب شاعرنا ال

فللً المجلللة وٌطلللب مللن أولبللك  ٌنقصللٌدة موجهللة الللى المشللترك

الوطنٌن الكرد األؼنٌاء مد ٌد العلون والمسلاعدة إلصلدار المجللة، 

 :فٌقول

`Hewar e hey hewar e, çima wisa dinalî, 

Sed heyf û sed mixabin bê zîv û zêr û mal î.` 

`Peran bidin hewarê da ko bi ser xwe bêtin 

Bigrî di erdê Şamê kemalê bê zewalî 

Hatem yek e bi tenha kurdên me tev de Hatem, 
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Hawar e rengê bêjen ka Ristemê ji zalî.  

وأخٌراً اضطر األمٌر جبلدت إلى بٌع أثاث بٌته، حٌث قالت لً 

األمٌلر إللى ذات ٌوم جلاء : )روشن بدرخاناألمٌرة ٌوماً  زوجته 

المنلللزل وعللللى وجهللله عبلملللات الحلللزن والؽضلللب، فسلللؤلته علللن 

حللان موعللد طباعللة المجلللة وال ٌوجللد لللدي مللال، : السللبب؟ قللال

: علٌنا المكلان؟ قللت لله تضٌقألم تلحظ أن الكراسً : ستشارنًفا

ثم عاد بوجه  نفقات الطباعةثم باع الكراسً ودفع . أفعل ما ترٌده

 ."طبعت مجلة هاوار ٌا روشن" :وقال. مشرق وابتسامة عرٌضة

جلؤ إللى أملور ملا كلان ٌعرفهلا فلً فلم ٌبق لؤلمٌلر سلوى أن ٌل

حٌاتلله، فقللد أضللطر إلللى أن ٌعمللل فللً زراعللة القطللن فللً قرٌللة 

القرٌبلللة ملللن دمشلللق علللن طرٌلللق صلللدٌقه اإلقطلللاعً ( هٌجانلللة)

المعروؾ حسٌن أٌبش، وذات ٌوم كلان ٌسلقى القطلن وهلو جلالس 

ة تشللقق الجللدار وانهللار الحللوض علللى جللدار حللوض المللاء، وفجللؤ

وسقط األمٌر جبلدت فً الببر ولم ٌتمكن أهل القرٌة إنقاذه فتوفً 

والجلدٌر باللذكر أنله . فً الطرٌق وهو متجه إللً مشلفى المواسلاة

قبل وفاته كلان قلد أطللق عللى هلذا الببلر اسلم ببلر األقلدار، وفعلبلً 

 .أصبحت ببر األقدار

: كما ٌقول الكوردوانه، ورخان كان رجبلً ولد قبل أجبلدت بد

والشعب اللذي ال ٌهلتم بالثقافلة هلو (. وردة واحدة ال تشكل ربٌعاً )

 .  ففً والدته حكمة و فً مماته حكمة. شعب محكوم علٌه بالموت
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الصللحافة فللً لقللد أدرك العبلمللة جللبلدت أهمٌللة الثقافللة ودور 

، و اعتبرها خٌلر وسلٌلة لتعرٌلؾ العلالم اإٌقاظ الشعوب وتحرٌره

كرد، فكانللت مجلتلله هللاوار تؽطللً مسللاحة واسللعة مللن أرجللاء بللال

كردستان وجزءاً من العالم، كانت تصلل إعلدادها ملن دمشلق إللى 

كردسلللتان، ولبنلللان، والحجلللاز، ومصلللر، وفلسلللطٌن، والعلللراق، 

 .وإٌران، وأمرٌكا

أما فً كردستان رؼلم أن المجللة كانلت تلوزع عللى زعملاء  

عراء والضللباط، ٌمكننللا العشللابر وبعللض األطبللاء والمثقفللٌن والشلل

 القول إنها كانت تلوزع عللى كافلة شلرابح المجتملع الكلردي، لكلن

أعتقلد للٌس مهملاً  -ممن قضوا نحلبهم–هذه األسماء  ذَكر أصحاب

بالنسبة لنا القارئ بقدر أهمٌلة رصلد حركلة وتوزٌلع المجللة عللى 

 . مساحة جؽرافٌة كبٌرة

نلللب ٌعللد هللذا البحللث المتواضلللع أول بحللث تطللرق إلللى الجا

لمجلللة هللاوار،  الشللكلً وظللروؾ الصللدور والتوزٌللع الجؽرافللً 

كللون ٌقٌمللة تارٌخٌللة للباحللث والكاتللب، وقللد  كللون ذاٌلللذلك ربمللا 

عللود بالفابللدة للمثقللؾ والمللإرخ ٌمرجعللاً للبللاحثٌن فللً المسللتقبل، و

 .والباحث الكردي جمٌعا

ماكن وأسماء الشخصٌات وفٌما ٌلً نص الوثٌقة التً تبٌن األ

فً المجلة نقبل عن أرشلٌؾ األمٌلرة روشلن بلدرخان  نكٌوالمشتر
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حٌث أوصت، وطلبت منً أن أنشرها كاملة قبلل وفاتهلا، لكلن للم 

 :نعلى نشرها إال اآل تسعفنً األٌام

 

 :المشتركون فً مجلة هاوار وهم

 

 :حســـكة-ســـورٌة

مللدٌر )محمللد حمللزة  –(. نابللب الجزٌللرة)حسللن آؼللا حللاجو 

سلركنت –(. عضلو بلدٌلة)جمٌل بلك  توفٌق –(. مدرسة االكمالٌة

مللك لوكلو شللٌمون –(. معللم مدرسلة)ملدنً رسلول  –. حنا سفر

االستاذ صلموبٌل كلبانلا –(. ناحٌة تل تمر -قرٌة تل هرمز)بدوي 

 (.ناحٌة تل تمر-قرٌة تل رمان)

 

 :قامشـلً

الصللٌدلً  –. عللارؾ عبللاس بللك –. الللدكتور أحمللد نافللذ بللك

خفٌر فً دابرة )هٌم عزم رمضان ابرا–. خواجه صموبٌل شكري

 -(.بواسطة الدكتور أحمد نافلذ بلك)الشٌخ محمد زكً  -(.الرمحً

عبدالرحمن آؼا علً –(. قرٌة تل شعٌر–مخفر بوٌر )أحمد نامً 

محملد عللً آؼلا عللً  –(. بواسطة الدكتور أحمد نافذ بلك)ٌونس 

 lieutenant –(. بواسلللطة اللللدكتور أحملللد نافلللذ بلللك)ٌلللونس 

chauket- .- بواسللطة عبللدي )لحمٌللد الشللٌخ طللاهر بللالوي عبدا
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 –(. مختللار قرٌللة تللل شللعٌر)علللً عبللدي آؼللا  –. محمللد كوكللب

. سلٌم شٌخ محمد حسنً –. نورالدٌن ٌوسؾ. خواجه سعٌد زهدو

خللللان )التللللاجر ٌوسللللؾ مٌللللرزا  –. التللللاجر ٌعقللللوب شللللمعون –

التلاجر أحملد  –(. خلان الكملرك)التاجر محمد مٌرزا –(. الكمرك

نابللب )عبللدالباقً بللك نظللام الللدٌن –(. الكمللرك خللان)مللبل طللاهر 

عزالللدٌن بللن شللرٌؾ عثمللان -.عزالللدٌن آؼللا أومللري-(.الجزٌللرة

 (.بواسطة الدكتور أحمد نافذ بك)المحمد جزٌري

 

 :قبور البٌض

(. قرٌة معشوق)محمد شرٌؾ آؼا حاجو  –. جمٌل آؼا حاجو

قرٌلة )شلكري أملٌن آؼلا  –(. قرٌلة مزكفلت)ججان آؼلا حلاجو  –

 –. فللابق آؼللا أحمللد اسللكان –. هللوران عثمللان –(. دشللا قطرانللً

خواجله بوللوس –. سلرجان أملٌن بكتلاش –. خواجه بولوس لحدو

بواسلطة علزم ابلراهٌم )صلبري سللٌمان  –(. قرٌة شلهومٌة)اٌلٌا 

 (.عزم دكنجً

 

 :عامـودة

محمللد علللً حجللً شللٌخموس –. الشللاعر جكرخللوٌن الكللردي

 –. هشللٌار حسللن –. حجللً شللٌخموس آؼللا حجللً خلللؾ –. آؼللا

الحللاجً عبللدالكرٌم –. ٌوسللؾ حجللً حرسللان -.شللٌخً عبللدالقادر

. شٌخو كلورو –. هاروش خاجادورٌان –. عبدي تللو –. سرجً
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بواسلطة ٌوسلؾ )محمد هاشلم سلٌدا  –. عزٌز عبدالكرٌم داري –

نابلب )سلعٌد آؼلا محملد  –. محمد علً محملود–(. حجً حرسان

بواسللطة علللً ) ملبل أحمللد –. حسللٌن عثمللان حسللٌن –(. الجزٌلرة

بواسلللطة حسلللن )االسلللتاذ محملللد رشلللٌد خلٌلللل  –(. نجلللار مرجللله

(. بواسطة ٌوسلؾ حجلً حرسلان)عثمان حجً أحمد  –(. هشٌار

ابراهٌم  –(. بواسطة ٌوسؾ حجً حرسان)خلٌل محمد عٌسى  –

بواسلطة –امام قرٌة طوبوز التحتلانً )مبل أحمد  -.حجً حرسان

(. ظؾ انتاج الزراعًمو)شٌخ عابد البرٌفكانً  –(. حسن هشٌار

 –. عمر شلٌخ موسلى. ابراهٌم عٌسى –. نورالدٌن مبل محمود –

صللافً خلٌللل  –. حجللً عبللدالكرٌم –. صللالح شللٌخموس موسللى

مللبل  –(. بواسللطة حسللن هشللٌار)مللبل صللالح اسللماعٌل  –. حسللن

مبل رشلٌد (. قرٌة تل خنزٌر)مبل فتح و  –(. قرٌة طوبوز)علً 

(. قرٌة تل حمدونه)ؼا حجً جولً علً ابراهٌم آ –(. قرٌة شما)

 –(. مخفلر شلاؼر بلازار -قرٌة تلل خنزٌلر)شٌخ معصوم حامدي 

قرٌللة )قاسللم حجللً علللً  –(. قرٌللة شللاؼر بللازار)عبللدي بركللات 

 (. كعٌد

 

 :درباسٌة

اكرم بلك جمٌلل باشلا  –(. مختار قرٌة تل ؼزال)علً حسو -

بواسللطة )اكللرم بللك جمٌللل باشللا  –(. بواسللطة خللورٌن فرمانٌللان)

بواسللطة خللورٌن ) بللدري بللك جمٌللل باشللا  -(. وٌن فرمانٌللانخلل
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(. بواسطة خلورٌن فارمانٌلان)محمد بك جمٌل باشا  –(. فرمانٌان

ٌوسلؾ  –(. بواسطة ٌوسؾ آؼلا دٌركلً)محمد عٌسى جنكباز  –

بواسلطة )بشٌر حملو  –(. ربٌس أكراد دٌركٌة)حسن درباس آؼا 

واسلطة صلفر ب)سلعٌد آؼلا عثملان  –(. قرمانٌلة-دكنجً مبل بشٌر

بواسلللطة حجلللً خلٌلللل  -قرٌلللة دحللللك)عملللو جلٌنلللً  –(. ؼلللزال

 (.قرٌة كركند)عبدالهادي محمد  –(. ؼورسً

 

 :دٌرٌك

نابلب دجللة )عبدالكرٌم مبل صلادق  –عبدالرحمن رسول آؼا 

فتلاح ملبل صلادق  –(. ملزرة)عكٌلد آؼلا محملد  –(. عٌن دٌلوار–

 (. وٌةمصطفا)شٌخ أحمد الشٌخ عبدو نوري  –( عٌن دٌوار)

 

 

 :رأس العٌن

 –. جمٌللل آؼللا حجللً –. عبللدالقادر بللزر –. عثمللان خلٌللل-

 . حبٌب مرٌمو

 :الباب

 (.قرٌة قبة الشٌخ)أحمد حجً علً  -

 (:كوبانً)عٌن العرب 
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حللللبش  –. بلللوزان شللللاهٌن بلللك –. مصلللطفى شلللاهٌن بللللك-

نعسللان  –(. كاتللب محكمللة الصلللح)سللامً بللوزان  –. اسللماعٌل

 . عصمت شاهٌن –. فندي

 :اغكرد د

فلابق آؼلا  –(. نابلب كلرد داغ)شٌخو آؼا شٌخ اسماعٌل زاده 

ربلللٌس اكلللراد )جمٌلللل دروٌلللش آؼلللا  –(. نابلللب كلللرد داغ)منلللان 

 –. عفلللرٌن–خلٌلللل آؼلللا سلللٌدي مملللً زاده  –(. عفلللرٌن-ٌزٌدٌلللة

-قرٌللة صللوالقلى)رشللٌد حمٌللد  –( راجللو)ابللراهٌم قللادر اوؼلللً 

 (.بلبل

 :حلب

الدكتور محمد نوري  –(. جادة خندك)الدكتور آدور قباقٌان -

صلؾ –دار المعلملٌن )راشلد جلعلو  –( ادللب)بك، طبٌب بٌطلري

 (.نابب حلب)هراٌة باباسٌان  –( الثانً

 :حماة

 (.محافظ فً دابرة الرٌجً)محً الدٌن بالوي 

 :حمص

 (.مشتل زراعً)خلٌل حورٌة  

 

 :دمشــق

األسللتاذ علللً بللك  –(. حللً األكللراد)األسللتاذ خالللد قللوطرش 

سللٌمان  –(. حلً األكلراد)محملد أٌلبش  –(. كلرادحلً األ)بوظلو 
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 –(. حً األكلراد)ٌوسؾ بك بدرخان  –(. حً األكراد)قوطرش 

(. أكراد زٌنبٌله)علً دٌاربكري  –(. حً األكراد)ؼالب مودٌكً 

نلادي صلبلح  –(. أكلراد جسلر النحلاس)نادي هنانو الرٌاضلً  –

وطرش لٌوتنلان بكلري قل –(. أكلراد جسلر النحلاس)الدٌن الثقلافً 

أكللراد جسللر )مرعللً جمعللة الللدركً  –(. أكللراد جسللر النحللاس)

(. جامع سعٌد باشا لٌد سامً آله رشً)جمٌل مٌقري  –(. النحاس

أحملد  –(. جامع سلعٌد باشلا لٌلد سلامً آلله رشلً)بدٌع دٌركً  –

جسلر )محملد ناصلر زلفلو  -(. جامع ٌونس آؼلا)آؼا عٌسى مللً 

 (. النحاس

هلارون بلك  –(. ٌر دار اآلثارمد)سمو األمٌر جعفر الحسنً 

 –. نابللب الجمهورٌللة –(. قٌمرٌللة-مللدٌر مدرسللة الرشللٌد)بللاطوق 

سوق –حارة الورد )محمود الكردي  –. نابب الجمهورٌة األجنبٌة

 –(. بزورٌللللة-قصللللر العظللللم)المعهللللد األفرنسللللً  –(. سللللاروجة

المدرسة العربٌة  –(. تجاه البرلمان)كرٌمات مصطفى بك القبانً 

نلوري -جسلر األبلٌض)ؼالب بك مٌلرزو  –(. اٌة البلبٌكبن)العلٌا 

االسلتاذ  –(. دٌوان مستشار المعلارؾ)محمد دٌاربكري  –(. باشا

مقللداد بللك  –(. السللٌد حسللن شللوام -سللوق الهللال)فللابز كومنقشللً 

جرٌللدة األخبللار  -(.بسللتان الللرٌس–جسللر األبللٌض )جمٌللل باشللا 

سلتاذ عبلدالقادر األ -(.شارع بؽلداد)عبلء الدٌن  –(. البلدة)الؽراء 

أكلراد جسلر )محملود رجلب زلفلو (. جسر النحاس -أكراد)عزٌز 

 . مكتب أنباء الحرب األمٌرٌكً –(. النحاس
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 :قطنا

 .لٌوتنان عبدالقادر بارافً -

 :دوما

 .الدكتور محمد خضر بك-

 :قنٌطرة

 .الدكتور محً الدٌن بك مٌرزو

 :درعا

ٌخانً أٌلوب شل –(. مدٌر مدرسلة االكمالٌلة)ممدوح سلٌم بك 

 (.محلته الكرك)

 

 :بٌروت

- Mr. Laxelles Spears Mission .–  حجللً نللور

 Institut Hrancais-(.عصللللور-سللللوق الهللللول)الكللللردي 

Daetrchiolagir. Beirut- Liban.. 

 :لبنان -طرابلس الشام

- Le Reverend Pere Bois – Mission Dominicaine. 

 :حجاز–مكة المكرمة 

 (.لعامةبالمعارؾ ا)محمد طاهر الكردي  -

 :مصر –القاهرة 

سلراى -مترجم بلدٌوان جبلللة المللك)محمد علً عونً بك  -

 –(. السللٌدة زٌنللب)الللدكتور خالللد بللك بللدرخان باشللا  –(. عابللدٌن
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بواسلطة الشلٌخ (. كلٌة الشرٌعة-عضو بعثة العراقٌة)عبدو عمر 

 (.األزهر-رواق األكراد–عمر وجدى 

 :مصر –اسكندرٌة 

فللرع  -جامعللة فللاروق األول)صللدٌق الشللٌخ محمللد طللاهر  -

 (.جؽرافٌا

 :فلسطٌن –قدس 

- The gewish National and University Library 

gerusalen.  

 (.البعته التحتانً –حارة النمر )ٌوسؾ اسطفات  – 

 :فلسطٌن –ٌافا 

 .عبدو سلٌمان بك -

 :أمرٌكا –نوٌورك 

-Crace Robinson Jranian Jnstitute 724 Filth 

avemue New-york. U.S.R 

 :العراق –بغداد 

كاتب فً مدٌرٌلة )علً حمدي بٌدوهً  –توفٌق وهبً بك  -

 –( معلاون ملدٌر الداخلٌلة العلام)سلعٌد بلك قلزاز  –( طابو العامة

مدٌرٌة سلكك )جعفر محمد سلٌفانً  –( محلته الطوٌس)علً ٌس 

معروؾ  –( نادي االرتقاء الكردي)ٌانه ى سركه وتن  –( الحدٌد

نلادي االرتقلاء )بشلٌر مشلٌر بلك  –( زارة العدلٌلةو)جٌاووك بلك 

خللان اسللتر آبللادي رقللم )، مللدٌر مجلللة كبلوٌللز الكردٌللة (الكللردي
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العقٌلد علزت توفٌلق (. رسلؾ الكملرك)حجً علً حٌدر  –(. 14

آمللر )الللربٌس فللإاد عللارؾ بللك (. آمللر مدفعٌللة فرقللة األولللى)بللك 

ؼب الربٌس األول الركن عادل أحمد را(. سرٌة انضباط العاصمة

الدكتور فاضل رشٌد العقلراوي (. مقدم اللواء األول ،المسٌب)بك 

الللربٌس األول آفللرام . متللى حنللا جللزراوي(. مستشللفى المجٌدٌللة)

خلان )المهنلدس رشلٌد علارؾ (. المدرسة االسللحة الخفٌفلة)هندو 

-ماجلد بلك مصلطفى(. خان استر آبلادي)علً كمال بك (. شابندر

بهللاء الللدٌن النقشللبندي مصلللح . سللمعان فرجللو جللزراوي. الصلللٌخ

جلٌل . كاكه حمد سٌد أحمد خانقاه. رشٌد باجبلنً(. كلٌة الحقوق)

. عثملان مصلطفى. مسعود الشلٌخ بهلاء اللدٌن النقشلبندي. هوشٌار

محمد سعٌد ابراهٌم . برهان حامد بك جاؾ. جبلل حامد بك جاؾ

أحمللد كللرٌم . كانلله ي عزٌللز دزه ٌللً. طلله محللً الللدٌن. خفللاؾ

جعفلر . نلوري توفٌلق. زٌلد أحملد عثملان. انًمكلرم طالبل. شرٌؾ

جمٌلل (. دار المعلملٌن العالٌلة)حسٌن الحلاج حسلن. محمد سلٌفانً

. صادق بهاء الدٌن. صدٌق عبدالرحمن األتروشً. رشٌد العمادي

هداٌلة و . صلالح رشلٌد(. كلٌة دار العلوم)صالح عبدو الٌوسؾ 

رإوؾ  محمللد. مصللطفى محمللد علللً(. كلٌللة الهندسللة)الحسللٌنً 

بواسللطة الزم )دروٌللش عبللدو الجبللاري (.   خللان جعفللر)شللالً 

سعادة نابلب صلدٌق سلٌد طله (. عطار بستان ارضروملً، الكرخ

 . Major Edmons Ministry jnterior(. مجلس النٌابً)
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 :العراق –كركوك 

الشللللٌخ (. صللللٌدلً فللللً مستشللللفى الملكللللً)جللللبلل قفتللللان   

اللربٌس . ن التً جلزراويسمعا(. قادر كرم)عبدالكرٌم برزنجً 

الللربٌس (. آمللر بطارٌللة الصللحراء،لواء الثالللث)عبللدو سللعٌد بللك 

الربٌس أحمد (. فوج األول، لواء الرابع)شٌخ عبدالقادر محمد بك 

(.   للواء الخلامس)اللربٌس محملد عللً بلك(. لواء الرابلع)كمال بك 

 المقدم(. لواء الصحراء التاسع)الربٌس الحاج أحمد بك العقراوي 

المقدم شوكت (. لواء الخامس-آمر فوج الثانً)أمٌن بك رواندزي 

مرافلق )الملبلزم األول عزٌلز عبلدو (. لواء الخلامس)عثمان بك 

الفللوج الثللانً )المللبلزم األول روإؾ أحمللد (. القابللد الفرقللة الثانٌللة

(. مقلر الللواء الرابلع)المبلزم األول خٌري صالح (. لواء الخامس

المللبلزم (. آمللر سللرٌة الخامسللة)عبللدالعزٌز المللبلزم األول علللً 

الملبلزم جلبلل (. فوج التدرٌب لواء الخلامس)السٌد عزٌز عارؾ 

الفرقلة )الملبلزم جمٌلل محملد بلالتً (. الفرقلة الثانٌلة)محمد بالتً 

الملبلزم علزت مجٌلد (. الفرقة الثانٌة)المبلزم فتاح شالً (. الثانٌة

الملبلزم جلبلل (. الرابلع للواء)المبلزم حمٌد طاهر (. لواء الرابع)

(. للواء الخلامس)الملبلزم رسلتم افراسلٌاب (. للواء الخلامس)قادر 

المللبلزم عبللدالكرٌم (. لللواء الخللامس)المللبلزم ٌوسللؾ محمللد علللً 

طاووغ، قادر )دكاندار مصطفى فقى محمد (. لواء الخامس)قاسم 

. .L.Colonel Lyon Political Officer Kirkuk(. كللرم

Wing Commander Jonson .R.A.F. c/o H.Q-R.A.F. 
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Wing Commander Donewel R.A.F. C/o H.Q- 

R.A.F. . 

 :العراق -زاخو

 -.األستاذ خلٌل رشلٌد. حسنً رشٌد. األستاذ محمد عبد القادر

. هشللٌار حللازم بللك. السللٌد هاشللم نجللم. الحللاكم ٌوسللؾ عللونً بللك

. محملد سلعٌد. خلٌلل هداٌلة. سلعٌد حجلً ٌلونس. ابراهٌم رمضان

معللم )االسلتاذ خاللد حسلن . سلامً محملد حلنجس.  رسولًعبدو

خلٌلللل . نجلللم حجلللً عبلللدالقادر. شلللاكر سلللعدي(. مدرسلللة باطوفلللة

ربٌس عشٌرة )عبدي آؼا جمٌل آؼا . االستاذ شفٌق ٌحى. هوشٌار

حلاجً آؼلا . الدكتور ودٌع جزراوي. عبدو أحمد التاجر(. سندي

 .شمدٌنان

 :العراق-أربٌل

 الربٌس صبري رشٌد(. لواء الرابع)الربٌس فتاح رشٌد بك 

الملبلزم (. لواء الرابلع)المبلزم عثمان أحمد بك(. لواء الرابع)بك 

. صللالح بللك مٌللران رشللٌد بللك(. لللواء الرابللع)خسللرو حللاجً آؼللا 

المصللور . المحللامً محمللد طللاهر الشللٌخ عبللد الللرحمن األتروشللً

(. دابلرة الؽابلات)إسماعٌل حسن شعبان . عبد الرحمن المكرٌٌانً

خورشلٌد . حجلً آؼلا جقلل آؼلا دزي. مٌران عثمان بلك قلادر بلك

رشٌد . قرنً نافع رشٌد آؼا. كمال عثمان آؼا. نورالدٌن رشٌد آؼا

. جلوهر حسلٌن ملبل آؼلا دزي. طلاهر رشلٌد آؼلا دزي. عبدالقادر

مجٌللد . أنللور حسللٌن مللبل آؼللا دزي. رقٌللب حسللٌن مللبل آؼللا دزي
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عزٌز خورشلٌد . سعدالدٌن شرٌؾ. ناصح رشٌد. جوكل آؼا دزي

. ٌحلى مسللم آل هداٌلة. أنلور محملد أملٌن آؼلا دزي. آؼا خوشلناو

. نافع ٌونس. عزٌز فتاح. طاهر سلٌمان الجلبً. محمود محمد آؼا

عملر عللً . جمال جمٌلل الملدرس. رفعت اسماعٌل. خضر حسن

 .السٌد حزنً المكرٌٌانً. آؼا دزي

 

 :العراق -عمادٌة

األسللتاذ . اللطٌللؾ أحمللد حجللً عبللد. صللالح عبللد العزٌللز آؼللا

كاتلب )اسلعد أحملد . حسلن مصلطفى. ٌلونس أملٌن. طاهر رشلدي

شلعبان خاللد . أحملد حجلً شلعبان. محملد رشلٌد حسلن(. المحكمة

. حسلن خلٌلل. سلعٌد طلاهر آؼلا. األستاذ عبد الرحمن حسن. أمٌن

محملد حجلً . نعملان أملٌن. سعٌد أملٌن حلاجً عبلدو. سٌد رشٌد

أحملد . األستاذ عادل هرملز. الدٌن األستاذ جمٌل بهاء. شعبان آؼا

سعٌد شٌخ بهاء (. ربٌس عشٌرة برواري باال)بك حجً رشٌد بك 

الشللللٌخ ؼٌللللاث الللللدٌن النقشللللبندي (. بللللامرنً)الللللدٌن النقشللللبندي

شٌخ بشٌر الشٌخ . عبدو خالد. السٌد طه الشٌخ مظهر(. بامرنً)

كاتلب فلً )طله محملد (. نٌروه رٌكلان)سعدو صدٌق آؼا . طاهر

اسلالة )شٌخ بشلٌر الشلٌخ عبلد اللرحمن (. نٌروه رٌكان-حٌة بٌبونا

طله الشلٌخ (. بلرواري بلاال)مبل أنور الشٌخ طاهر الملابً (. الماء

سٌادة المطران حنلا (. برواري باال-كانً ماسً)مظهر النقشبندي 

األسللتاذ (. معلللم مدرسللة كللانً ماسللً)األسللتاذ شللمعون (. أرادن)
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اللربٌس مجٌلد عللً بلك (. اسلًمعلم مدرسة كلانً م)أحمد حاجً 

 (.ضابط ارتباط)

 

 :العراق-سلٌمانٌة

(. صلاحب جرٌلدة زٌلن الكردٌللة)حجلً توفٌلق بلك بٌلره مللرد 

محمد . علً جمٌل صابب(. معاون مدٌري بولٌس)حامد فرج بك 

(. كاتب فً دابلرة المعلارؾ)سامً محمد أمٌن . عبد القادر خفاؾ

نابلب ضلابط (. ةمعللم مدرسلة حلبجل)األستاذ اسلبلم محملد ناصلر 

المحامً عبد القادر آؼا الحاج (. دابرة التجنٌد)شكري محمد علً 

مكتبللة (. داره كلله لللى)الللزعٌم الشللٌخ محمللود . مللبل محللً الللدٌن

لصللاحبها عبللدالرحمن )مكتبللة آزادي(. لصللاحبها نللوري)المعللارؾ

. جملال ابلراهٌم آؼلا. محملد فلرج شلالً. محملد كلرٌم آؼلا. خضر

 لٌم بك أمٌن بابان ـس (.حلبجه)محمد نوري عبلؾ

 (.مفتش المعارؾ)رفٌق حلمً بك (. بواسطة مٌرزا رستم)

 :العراق-سلٌمانٌة-رانٌه

إسلللماعٌل (. طالللب فللً مدرسلللة رانٌللة)فللوزي رشللٌد نلللامق-

طاللب )كملال رإوؾ بلك بابلان(. طالب فً مدرسة رانٌة)سرهنك

 (.فً مدرسة رانٌة

 :العراق-موصل

-Public Relation Section British Konsulat..-

Major Mac Nearnie Assistant Political Officer..-
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إسلماعٌل سلعٌد (. مدرسلة اإلعدادٌلة المركزٌلة)عبلء الدٌن سلعٌد 

الملللبلزم األول طللله (. مدرسلللة اإلعدادٌلللة األهلٌلللة)آؼلللا دوسلللكً 

الملبلزم األول عبلد اللرحمن طٌلب (. معسكر الؽزالنلً)مصطفى 

كاتلب دابلرة االجلراء )فى أحمد مصط(. معسكر الؽزالنً)المفتً 

سوق -بواسطة مبل خلٌل توتونجً)محمد شاهٌن مٌرزا (. المحاكم

األستاذ محملد عبلد (. مدرسة االعدادٌة)رمضان محسن (. المٌدان

مبلحلظ )حسلٌن طله الكتلانً(. مدرسلة االعدادٌلة)القادر أرمؽلانً 

(. أملام جلامع محلتله الكلاوى)األسلتاذ ملبل أحملد الكلوبً(. الؽابات

. المحامً شلاهٌن مٌلرزا الصلوفً. مً عبد المجٌد رشٌد بكالمحا

مللبل (. مدرسللة اإلعدادٌللة)بواسللطة األسللتاذ أرمؽللانً)مللبل أسللعد 

 .صبؽة و

 :العراق-دهوك

 إسماعٌل . السٌد صبؽة و المفتً. محمد صالح جبرابٌل-

شلٌخ . نلور محملد آل الشلٌخ عبٌلد البرٌفكلانً. سعٌد آؼلا كرملادي

ربلٌس )سلعٌد آؼلا دٌلوالً. راللدٌن البرٌفكلانًممدوح آل الشلٌخ نو

(. معللم مدرسلة برٌفكلان)األسلتاذ أحملد حلاجً (. عشٌرة دوسلكً

. سللٌادة الخللوري ٌوسللؾ(. قرٌللة كللوره مللارك)االسللتاذ مللبل خلٌللل 

األسلللتاذ . املللام جلللامع حجلللً مصلللطفى)االسلللتاذ ملللبل عبلللدالهادي 

األسللتاذ (. بواسللطة فقللً شللكري التحللافً)عبدالمجٌللد الكملله كللً 

صاحب )علً حسٌن كاوى (. معلم مدرسة دهوك)ماعٌل عٌان اس

-بواسلطة فقلً شلكري)محملد صلالح حسلٌن (. كازٌنو روزهبلت
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ٌوسللؾ (. بواسللطة فقللً شللكري)نعمللت أحمللد سلللطانه (. كرمللاده

 .محمد عمر. عبدو نبً. مٌرخان

 :العراق-سنجار

 .الربٌس الدكتور جعفر محمد كرٌم بك-

 :العراق-بصرة

(. ناحٌللة الزبٌللر)ه توتللونجً أحمللد الكللرديمحمللد آؼللا زارد-

 (.شارع ابو األسود)أحمد محمد آؼا باٌه شاره 

 :العراق-كوٌسنجق

. عبللدالرحمن حللاجً أسللعد. حمللو زٌللاد حمللا آؼللا ؼفللوري-

البزركللللان . كاكلللله حللللاجً محمللللود. عبدالحمٌللللد حللللاجً توفٌللللق

 .االستاذ صابر حاجً ابراهٌم. عبدالرحمن

 :العراق-رواندوز

 الربٌس معروؾ بك الشٌخ. خ عبٌدو زٌنوٌـفضٌلة الش-

سلللللٌادة المطلللللران (. االرتقلللللاء)مكتبلللللة سلللللركه وتلللللن. ؼرٌلللللب

 (.مطران شمدٌنان)مارٌوسؾ

 

 :العراق-عقرة

االسلتاذ ملبل (. معلم مدرسة زنكنله)االستاذ مصطفى بٌداوى -

االسللتاذ . األسللتاذ عبللد الللرحمن علللً األرمؽللانً. سللعٌد القاضللً

 (.رةمعلم مدرسة عق)سامً صبري 
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 :العراق-جلوال

–للللواء الصلللحراء األول ) الملللبلزم نلللاجً حسلللن العملللادي-

 (.معسكر جلوال

 

 .العراق-دٌوانٌه

آمللر لللواء المشللاة الخللامس )العقٌللد نللوري محمللد بللك بابللان -

 .المبلزم زاهد محمد صالح، سماوة، الحامٌة. عشر

 

 :العراق-خانقٌن

 .عبدالعزٌز فوزي نور محمد-

 :العراق-حبانٌه

. سٌادة ملك ٌاقو ملك إسماعٌل(. آمر قوة اللٌفً)ر زٌا ماجو-

 .مبلزم جاسم بك

 :العراق-زٌبار

الللربٌس (. بللله)الللربٌس األول الللركن عللزت بللك عبللد العزٌللز

المللبل (. بللله)محمللد صللالح شللعبان (. بللله)مصللطفى خوشللناو بللك 

(. بلارزان)الشلٌخ أحملد البلارزانً (. بارزان)مصطفى البارزانً 

 (.بله)، (التجنٌد كاتب)شوكت نعمان 

 

 :اٌران-طهران
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خٌابللان شللاه رضللا . دانشكاه،رشللٌد ٌاسللمى دانشللكاه طهللران-

خٌابللان ناصللر خسللرو . سللردار رشللٌد (39)كوجبلله انللوار شللماره

سرجشلمبه . مهمان خانبه فارسلً سللطان عللً خلان اردالن بلور

خٌابان نظامٌه كوجبه آهنجٌان بتوسط اسمعٌل خان نجفً احسان 

 .نوري باشا

 

 :اٌران -اشانكرم

جنلللب سلللتمائ بلللارى . اداره ُ دارائ سللللٌمان خلللان بهراملللً-

خٌابلان سلبه بتوسلطى سللٌمان خلادم -.دوكتور عبلدالكرٌم سلعٌدى

اوارهُ دارائ بتوسللطى سلللٌمان خللان . بدسللت ابللراهٌم نللادى برسللد

 .بهرامى بدست رضاى معتمدى برسد

 :اٌران-همدان

فتللرى د. دفتللرى جرمسللازمى همللدان كللاك محمللود كرمللانج -

سلللراى شلللرٌعٌه كلللاك . جرمسلللازى هملللدان كلللاك توفٌلللق أمٌنٌلللان

ادارهُ . سارى حسٌن خانى كلاك سلعٌد عزٌلزى. محمود سلطانٌان

ادارهُ . ادارهُ شهردارى كاك هاشم جعفر زاده. معارؾ كاك ابٌدى

خٌابللان عبللاس آبللاد كقباشللً خسللرو . دارائ كللاك ؼفللور ٌوسللفً

 .آراكى

 

 :اٌران-سنندج
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شللٌخ محمللد مهللد آٌللة و . الللدٌن محللى ادارًه دارائ شللهاب -

ادارهُ دارائ . خانللُه اسللعاله سللتوان ؼللبلم علللً اٌللوب. مردوخللى

ادراهُ خوارٌللار . ادارهُ خوارٌللار محمللد صللحٌحً. صللالح أقلٌللدي

مجتهلللدى سلللردفتر اسلللتاذ . املللام جمعللله. علللزة و شلللجاع أردالن

ادراهُ دارائ صلللدٌق . سلللتوان ملللدرس ناصلللر آزاد بلللور. رسلللمً

 .رهُ دادكستى سٌد مجٌد بهمنىادا. مدٌر

 

 :اٌران-سقز

 . ادارهُ دارائ ابراهٌم مدنزاد-

 :اٌران-قصر شرٌن

 .رحمان حاتم-

 

 : اٌران-مها آباد

 .مبل معروؾ كوكه ى-

 

 :اٌران-روانسر

بواسطة اداهُ بست وتلؽراؾ مسلتقٌماً دوللت آبلاد بدسلت سلٌد -

 .سدطاهر مٌر زاده هاشمى بر

 

 :اٌران-سنقر كلٌائ

 .اداره مالٌه عبدالسبلم معتمدى-
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 :اٌران-كٌالن غرب

بتوسطى أحمد خان رضائ مباشلرى قسلمتى طلردق بدسلت -

 .ٌد و رضائ كلهر برسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 2003-شراء ورتٍع -39/  38العدداى .... ًشز هذا الوقال فً هجلح الحىار-

 .1998:، عام(36-35-34) :وقال فً جزٌدج هٍدٌا، العددًشز هذا ال-
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 من ذاكرة الصحافة الكردٌة

 

 بقعة ضوء على مجلة آكاهً

 (جمعٌة الثقافة والتعاون الكردي)و 
 

-رونلللللاهً)و ( Hawar-هلللللاوار) ابعلللللد أن توقفلللللت مجلتللللل

Ronahî ) األمٌلر الصادرتٌن باللؽلة الكردٌلة فلً دمشلق ملن قبلل

-سلتٌر)و ( Roja Nû-روزا نلو) اجلتلجبلدت عالً بدرخان، وم

Stêr ) فً بٌروت من قبل األمٌر الدكتور كامٌران عالً بلدرخان

إضافة الى البث اإلذاعً باللؽة الكردٌة ملن قبلله فلً األربعٌنٌلات 

وقد القت هذه الصحؾ الكردٌة رواجاً وانتشاراً واسعاً فً أرجلاء 

لنشلاطات فً وقت كانت الساحة الكردٌة قد خللت ملن ا. كردستان

 .الحرب العالمٌة الثانٌة هاالثقافٌة خبلل وبعد

ورؼللم الظللروؾ السٌاسللٌة واالقتصللادٌة والثقافٌللة التللً ألمللت 

بؤجزاء كردستان وكبحت جماح الحركة التحررٌة الكردٌلة بسلبب 

خٌانلللة الحلفلللاء وتنصللللهم ملللن الوعلللود التلللً قطعوهلللا للجمعٌلللات 

( Gelawêj-كبلوٌلللز)فقلللد اسلللتمرت مجللللة . واألوسلللاط الكردٌلللة

دنكً )بالصدور، عدا نشاطات ثقافٌة أخرى حٌث صدرت مجلتً 

 .األسبوعٌتٌن فً كردستان العراق( Jîn-زٌن)و ( كٌتً تازه

 14أما فً بؽداد عاصمة العراق بعد انهٌار الحكم الملكً فً 

ودخلللول اللللببلد فلللً مرحللللة جدٌلللدة ملللن الحكلللم  م1958تملللوز 
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ملال نسلبٌاً فلً الحٌلاة الجمهوري وإسلقاط حللؾ بؽلداد انتعشلت اآل

السٌاسٌة والثقافٌة فً أوساط الجماهٌر الكردٌة وتدل اإلحصابٌات 

بالقضٌة الكردٌة  اً كتاباً وكراساً مرتبط 268آنبٍذ بصدور أكثر من 

وآدابها وقلد تبللور هلذا النشلاط الثقلافً والملد القلومً وتلرك أثلره 

 .على أكراد سورٌا بشكل ملموس

دٌمقراطٌة التً سادت فً سورٌا فً إال أنه نتٌجة للظروؾ ال

أعقاب عدة انقبلبات عسكرٌة سعى مجموعة من المثقفٌن األكراد 

مللن خللبلل اجتمللاع عقللد فللً حلللب بللدار الللدكتور محمللد نللوري 

علبلن علن تؤسلٌس اعن م  1955-6-18دٌرسمً تمخض بتارٌخ 

المكونلة ملن سلبعة ( جمعٌة الثقافة والتعاون الكلردي)جمعٌة باسم 

وحسللن  ،ٌن مللنهم الللدكتور محمللد نللوري دٌرسللمًأعضللاء مإسسلل

والملدرس  ،والقاضلً اوصلمان افنلديوروشلن بلدرخان،  ،هشٌار

 .حٌدر حٌدر

وفً ظل توفر ممارسات دٌمقراطٌة فً سورٌا استهدفت هذه 

الجمعٌة فً ضوء برنامجها المعد فلً تللك الحقبلة ملن قبلل حسلن 

اء إحٌ(  Rê ol"ري أوول)هشٌار سردي ومحمد نوري دٌرسمً 

التراث الكردي ورؼم قصلر عملر هلذه الجمعٌلة اللذي للم ٌتجلاوز 

 :العامٌن فقد أسهمت بنشاطات هامة نوجزها كاآلتً

االتفللاق مللع منظمللة أٌوكللا التحررٌللة آنللذاك فللً قبللرص التللً 

كانللت تشللن حللرب عصللابات ضللد القللوات اإلنكلٌزٌللة والتركٌللة 

المهٌمنلللة عللللى قبلللرص أسلللفر علللن االتفلللاق بإصلللدار صلللحٌفة 
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تحللت أشللراؾ الصللحفً اآلشللوري المعللروؾ ٌوسللؾ ( دانالوجلل)

. ملللك مللن كردسللتان العللراق وذلللك فللً بٌللروت عاصللمة لبنللان

فعالٌلللات منظملللة أٌوكلللا باإلضلللافة إللللى أبحلللاث  بنشلللروبشلللرت 

ودراسات عن وضع الشعب الكردي ومن ثلم أعقلب ذللك صلحٌفة 

وأٌضللاً تحللت إشللراؾ الصللحفً المللذكور ( الحرٌللة)أخللرى باسللم 

بٌة واإلنكلٌزٌة ومن أهم المحلررٌن األكلراد فلً هلذا باللؽتٌن العر

األدٌبلة والمربٌلة . الدكتور محمد نلوري دٌرسلمً: النشاط كل من

وحسلللن هشلللٌار سلللردي، وبعلللض األقلللبلم ملللن . روشلللن بلللدرخان

كردسلتان العلراق وملن سوٌسللرا اللدكتور عصلمت شلرٌؾ وانلللً 

والللدكتور نورالللدٌن ظاظللا وكانللت تللوزع بسللهولة فللً صللفوؾ 

ٌر الكردٌللة بفعللل المللد الثللوري والللدٌمقراطً الللذي سللاد الجمللاه

 .المنطقة وفً سورٌا بشكل خاص

هلذا وقللد تطلرق المللإرخ حسلن هشللٌار إللى مجمللل نشللاطات  

 :هذه الجمعٌة فً مذكراته ومجلة آكاهً نذكر منها اآلتً

صللللفحة بللللاللؽتٌن العربٌللللة  18رفللللع مللللذكرة مكونللللة مللللن  -

ورتهللا المنعقللدة بالقللاهرة واإلنكلٌزٌللة إلللى مللإتمر بانللدونػ فللً د

برباسة أنور السادات عن طرٌلق المناضلل الكلردي البلارز رفٌلق 

حلمً تتضمن أوضاع الشعب الكردي المؤساوي وأهداؾ الحركلة 

 .التحررٌة الكردٌة
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قامللت عشللابر جللوانرو الكردٌللة بانتفاضللة  م1956فللً عللام -

ة مسلحة ضد شاه إٌلران إال أن القلواة اإلٌرانٌلة شلنت حربلاً شرسل

قمعهللا بالسللبلح الجللوي فللً عللّز فللً ن وسللاهمت علللى أكللراد اٌللرا

الشتاء مما تسبب بتشرٌد وتروٌع العوابل الكردٌة وقمع االنتفاضة 

بكلل الوسلابل الوحشللٌة واإلبلادة الجماعٌلة ممللا حلدا بهلذه الجمعٌللة 

األمٌر الللدكتور كللامٌران عللالً بللدرخان فللً بللارٌس بللاالتصللال 

إلى هٌبة األمم وقد عملد األمٌلر  إلٌصال هذه الممارسات الوحشٌة

ترجملة هلذه  تإلى رفع مذكرة إلى تلك الجهة باللؽة الفرنسٌة وتم

الملذكرة فللً جرٌللدة الوجللدان باللؽللة العربٌللة وقامللت الجمعٌللة إلللً 

وتوزٌعهلا فلً ( ونوسلٌتج)استصدار كلراس بهلذه الملذكرة باسلم 

 .األوساط العربٌة والكردٌة وقد القت صدى واسعاً 

األمٌلرة روشلن بلدرخان كمبعلوث ملن قبلل الجمعٌلة  تم إٌفاد-

إلى الٌونان لبلشتراك فً مإتمر مناهضلة االسلتعمار المنعقلد فلً 

 .أثٌنا

مللن قبللل ( الللرد علللى الكوزموبولٌتٌللة)ترجمللة كتللاب  تتملل-

روشن بدرخان لمإلفه حسنٌن شلنوي ملن أكلراد كردسلتان اٌلران 

 .وتم توزٌعه على نطاق واسع

كفلللاح )بلللع ونشلللر كلللراس بعنلللوان كملللا قاملللت الجمعٌلللة بط-

 .بدمشق لمإلفه صامد الكردستانً( األكراد
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باللؽلة ( دٌرسم فً تارٌخ كردستان)طبع ونشر ووزع كتاب -

التركٌللة وتللم إرسللال نسللخ منلله إلللى تركٌللا لمإلفلله محمللد نللوري 

 .دٌرسمً

ٌقٌناً لقد كانت نشلاطات هلذه الجمعٌلة تفلوق عمرهلا القصلٌر -

رؼم قلة موارده والصمت المطبق بحلق الذي لم ٌتجاوز العامٌن و

القضٌة الكردٌة من قبل كل من المعسكرٌن الؽربً والشرقً وقلد 

عمدت هذه الجمعٌة إلى حل نفسها بسبب عوامل عدة ال مكان هنا 

وعلللى رأسللها تؤسللٌس الحللزب ....لسللردها فللً مثللل هللذه العجالللة

هذه وقد جاء هذا التلمٌح إلى .. الدٌمقراطً الكردستانً فً سورٌا

الجمعٌلللة بسلللبب نشلللاطاتها الثقافٌلللة والسٌاسلللٌة وهلللذا ؼلللٌض ملللن 

هللذا وللتنوٌلله فقللد اعتزمللت باالتفللاق مللع نجللل المرحللوم ... فللٌض

إللى إصلدار كتلاب ( كلوركٌن حسلن هشلٌار)حسن هشٌار سلردي 

التً لعبلت دوراً الوثابق المتعلقة بهذه الجمعٌة  مستقل ٌحوي كافة

ٌع النشلاط الجملاهٌري فٌمللا اً فلً خلللق أجلواء مناسلبة لتوسللٌتمهٌلد

 .بعد
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 Agahî: مجلة آكاهً

شرع حسن هشلٌار سلردي إللى إصلدار  1966منذ بداٌة عام 

مجلللة آكللاهً، طارحللاً فٌهللا قضللاٌا األدب والتللارٌخ والسٌاسللة فللً 

مدٌنة القامشلً وكانت تطبع على اآللة الناسلخة وبنسلخ ال تتعلدى 

وؾ القمللع المابللة نسللخة وٌللتم توزٌعهللا بشللكل سللري بسللبب ظللر

وؼالبٌللة المواضللٌع ( 19)والمبلحقللات حتللى وصلللت إلللى العللدد 

 .المنشورة فكرٌة وتارٌخٌة 

وعلى الصفحة األولى من المجلة كتب صاحب المجلة العبارة 

، لصاحبها حسن (مجلة سٌاسٌة، وتارٌخٌة، وأدبٌة مستقلة) :التالٌة

صللفحة ضللمن قٌللاس  33-15هشللٌار، عللدد المجلللة ٌتللراوح بللٌن 

20x40لم ٌوضح صاحب المجلة إن كانلت مجلتله أسلبوعٌة، . مس

أو شهرٌة، أم فصلٌة، ما تبٌن لنا من بعلض األعلداد التلً حصللنا 

علدد فلً ( 19)فصلدر . علٌها بانه لم ٌكون إلصدارها وقت محدد

أما الهدؾ من هذه المجلة كما ٌروٌها صلاحب  سنة،( 20)حوالً 

كتب وتنشر سراً هو الهدؾ من إصدار هذه المجلة التً ت: )المجلة

وهلذا ٌعنلً . كما ٌعلم جمٌع المثقفٌن أن كردستان محتللة ومقسلمة

عتبر ٌكردٌة ممنوعة إن لم تكن جرٌمة، وإن تعلٌم اللؽة والكتابة ال

نشر اللؽة الكردٌة من الجرابم الخطٌرة وخاصة بٌن أكراد سورٌا 

هلإالء  ذٌن ٌملرون بظلروؾ صلعبة، لقلد حلافظالل 1958منذ عام 

الٌدهم القومٌة واالجتماعٌة، ولم ٌستطع الوطنٌلون االلتقلاء على تق
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تحركاتهم، لذلك وجلدت ملن  راقبتُ ضهم فهم دابماً مراقبون، وببع

واجبللً أن اصللدر مجلللة إلٌصللال صللوت األكللراد الللى األكللراد، 

وخاصة فً األجزاء األخرى، فقد أرسل إلٌهم أحداثاً وأخباراً عن 

 .(الوضع العام وما ٌجري فً الداخل

 

ؼالبٌللة المللواد التللً كانللت تنشللر فللً المجلللة تعبللر عللن آراء 

فقط و رسلالة للم تكلن لصلاحب  وردت قصٌدتان وأفكار صاحبها،

المجلة، حٌث كانت القصٌدة األولى للشاعر أحمد بلالو، واألخلرى 

للشللاعر حمللزة مكسللً، بٌنمللا الرسللالة كانللت للبروفسللور قنللاتً 

الثقافللة والتعللاون  جمعٌللة)إلللى  1956كللردو، التللً أرسلللها عللام 

 :، ٌقول فٌها(الكردي

 

أٌها األخوة شكراً ألعمالكم وجهلودكم المبذوللة ملن اجلل )... 

القضللٌة الكردٌللة، مهمللا تمللر الظللروؾ الصللعبة علللٌكم، ٌجللب أن 

تهتملللوا وتلللذكروا اسلللم الكلللرد وكردسلللتان فلللً جمٌلللع الصلللحؾ 

والمجللبلت حتللى إن كانللت صللحؾ صللؽٌرة أو نشللرات، نحللن فللً 

ن، قللرن العلللم والللذرة، فللالٌوم جمٌللع شللعوب العللالم القللرن العشللرٌ

تطالب بحرٌتها، وتثور، كما تعلمون إن لم ٌبك الطفل ال ترضلعه 

 ...(.أمه

صدرت هذه المجلة فً ظلروؾ قاسلٌة للم ٌكلن التحضلٌر لهلا 

سهبلً بل كان صاحبها ٌحاول أن ٌقلدم أفكلاره وتحلٌبلتله السٌاسلٌة 
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وصال الحلزب اللدٌمقراطً إزاء التمزق واالنقسام الذي ٌدب فً أ

فلً سلورٌا، وقلد ناضلل بعنلاٍد  1957الكردي اللذي نشلؤ منلذ علام 

وبللذل جهللوداً نبٌلللة لوضللع حللٍد لبلنشللقاقات والخبلفللات وٌحللرض 

إذا كان الجسم غٌر قائم :)الجماهٌر على توحٌد صفوفه كان ٌقول

وكان ٌضع (... المفقود فأٌن الٌمٌن أو الٌسار من أطراف الجسم

مللاهر علللى جللرح جهللل الحركللة الكردٌللة وكللان ناقللداً  ٌللده كطبٌللب

جرٌباً، وٌشكل المبلمح القومٌة لمسار حركة التحرر الكردي ؼٌر 

 . مكترث بما ٌجر علٌه مثل هذه المواقؾ من انعكاسات

حاولنا أن نسلط بقعة ضلوء بشلكل مختصلر عللى جانلب هلام 

ام من جوانب الصحافة الكردٌة وإسهاماتها، كلً نفلتح األبلواب أمل

مللن ٌهتمللون بللاإلعبلم والصللحافة الكردٌللة لٌتمكنللوا ٌومللاً مللا أن 

 .ٌعالجوا وٌتوقفوا على هذه المجلة بشكل أوسع

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 2003-شراء ورتٍع -39/  38العدداى .... ًشز هذا الوقال فً هجلح الحىار
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 المصافحة وأسالٌب التحٌة ورموزها

 ألناملولٌفٌتها باألٌدي وا

 

إن عادة المصافحة والتسلٌم والتحٌة باألنامل مؤلوفة بٌن جمٌع 

 .الشعوب فً شتى دول العالم واصقاع األرض

والطرق المتبعة فً أداء التحٌة ال تختلؾ فٌها دولة عن دولة 

أو شعب عن شعب وحسب ولكنها قد تكون سبباً إلثارة السخط 

. ماءاتالرموز واالٌسبب الفهم السًء لتلك والحٌرة واالرتباك ب

 .والتؤوٌل الخاطًء لتلك الدالالت

عندما ٌتبلقى الناس من سكان أوروبا الشمالٌة وأمرٌكا 

ٌتبادلون النظرات الثاقبة والتحدٌق العمٌق فً العٌون، 

وٌتصافحون بالضؽط الشدٌد على الٌد، وتتضح هذه الظاهرة 

الٌابان أما لدى أقوام . بشكل كبٌر فً والٌة تكساس األمرٌكٌة

إِنَّ . وكورٌا فإن التحدٌق فً العٌون حٌن المصافحة أمر مستهجن

بعض األمرٌكٌن قد ٌتصافحون باستخدام الٌدٌن احداهما 

للمصافحة واألخرى تضؽط على ٌد األخر، وهذه المصافحة 

الحارة دلٌل على عمق المودة بٌن المتصافحٌن، وهذا اللون من 

إال أن الطرٌؾ فً األمر هو  .التحٌة مؤلوفة لدى رجال السٌاسة

كلما التقى فرنسً بآخر صافحه بالٌد الٌسرى فإن لم ٌتٌسر ذلك 

أما الٌد فتكون . صافحه بالٌد الٌمنى، وإن تعذر ذلك فبالمرفق
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وسٌلة للتحٌة بصورة أخرى ففً ببلد الهند اذا التقى الرجبلن 

ضم كلتا ٌدٌه ووضعهما امام صدره ثم انحنى بقامته انحناءة 

وفً مالٌزٌا . لٌلة، وهذا اللون من السبلم مؤلوؾ فً تاٌبلند أٌضاً ق

وتكون . تجري المصافحة باألنامل ثم وضع الٌد على الصدر

. المصافحة عند بعض القبابل من البدو بالٌدٌن ولثم طرؾ األنؾ

وفً بعض القبابل األخرى حٌن ٌتقابل الرجال أو النساء فإنهم 

عبلوة على  -ولدى األكراد. اتٌتعانقون وٌجري تقبٌل الوجن

وال سٌما عند اللقاء )قد ٌجري لثم الكتفٌن  -المصافحة باألٌدي

وفً شمال افرٌقٌا (. برجل ذي منزلة رفٌعة أو طاعن فً السن

تجري المصافحة بمد الٌدٌن واالمساك باألصابع عند بعض 

أما عند قبابل أخرى فتجري المصافحة بؤن ٌبصق ...القبابل

 .على األرض حٌث موطًء اقدامهما المتصافحان

وفً ببلد االسكٌمو تكون التحٌة باخراج اللسان عند اللقاء أما 

عند التودٌع فلها صٌؽة أخرى وبٌنهما َبْوٌن شاسع من اإلختبلؾ 

وربما كان هذا االختبلؾ ذرٌعة إلساءة الفهم وتؤوٌل بعض 

عن ذلك  الحركات تؤوٌبلً ؼرٌباً ال ٌنسجم مع الحقٌقة وربما َنَجمَ 

 .خصومات بٌن األطراؾ

فً الببلد اإلٌطالٌة والٌونانٌة ٌبرز المرء كتفه الى االمام 

أما إذا كان الموّدع أمرٌكٌاً فإنه . وٌضم ٌده ثم ٌفردها مراراً 

هلم : "عندبٍذ سٌتقهقر الى الوراء ألن هذه الحركة تنم  عن معنى
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ًّ أو تقدم اً ألحد أبناء شمال ولو أنَّ األمرٌكً أشار بٌده مودع ".إل

 (.ال)أوروبا أو امرٌكا البلتٌنٌة ألولوا إشارته بمعنى 

ألن األمرٌكً ٌرفع كتفٌه أما ضٌفه فٌلوح بٌده ذات الٌمٌن 

أما سكان أوروبا الشمالٌة فٌرفعون أٌدٌهم الى . وذات الشمال

 .األعلى وٌنزلون بها مراراً دون أن ٌهزوها أو ٌلوحوا بها

ت ظهرت أنماط جدٌدة من التحٌة فً اعوام الستٌنٌا

العصبة "كالمصافحة بٌدٌن مرفوعتٌن الى األعلى التً اتخذتها 

... وهذه التحٌة معروفة فً كل أنحاء العالم. شعاراً لها" السوداء

 .وهً رمز من رموز التحدي

إن تداول الرموز واالشارات والتعابٌر الصامتة لٌس وقفاً على 

اً ٌؤخذون من ذلك نصٌبهم فً شتى عالم الكبار فإن الصؽار أٌض

أنحاء المعمورة، فإذا شاهدت طفبلً ٌضع كفٌه على اذنٌه وٌحرك 

. أصابعه عرفت أنه ٌصؾ أَحد ُمخاطبٌِه بالؽفلة والعته أو الببلدة

ومن الطرافة بمكان ان مبلمسة األذن عند الهندي تعنً االعتذار 

نه ٌدعو الى أو طلب المؽفرة، واذا لمس البرازٌلً طرؾ أنفه فإ

وإذا أحرج وطلب الهدنة والسبلم فإنه ٌضع ٌده ... فعل الخٌر

على رأسه وٌشد بٌده الٌمنى على شحمة أذنه الٌسرى أو بٌده 

وإذا أراد الرجل االنكلٌزي أن . الٌسرى ٌتناول شحمة أذنه الٌمنى

ٌعّبر عن رؼبته فً مكوت ذاك السر بٌننا لمس رأس أنفه 

فإنه ٌفسر هذه االشارة بطرٌقة أخرى  أما اإلٌطالً. بابهامه

فإذا كان المرء على معرفة " أو كن على حذر من هذا...حذار"
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بهذه األبجدٌة الصامته كان حرٌاً به أن ٌحتاط لؤلمر وٌعد العد لما 

فإذا أسًء التؤوٌل وفّسرت الرموز على ؼٌر ... ٌجري حوله

 .حقٌقتها ظهر من الخلط واللبس ما ال ٌخفى

د األمور وٌربك المسابل أنَّ كل منطقة تفهم الرموز إن ما ٌعقّ 

 .نفسها بطرٌقة مختلفة

لٌؾ أولمان السوٌدٌة ممثلة منظمة  :تنقل لنا الصحافة قصة

وتروى الحكاٌة " بنؽبلدش"العالمٌة لدى زٌارتها " الٌونٌسٌؾ"

 :على الشكل التالً

التقت بؤمرة مسنة وبعد " بنؽبلدش"عندما زارت لٌؾ أولمان 

أَنهت مهمتها رؼبت فً لقاء المرأة ووداعها فلما وصلت إلٌها  أن

عانقتها وأحست أن المرأة العجوز لم تسر بهذا الوداع فسؤلتها عن 

اذ ٌنبؽً ... ما هكذا ٌكون الوداع: سبب سخطها فقالت العجوز

ع ع أن ٌلثم قدمً المودَّ  .فً هذه الحالة للمود 

ً العجوز، فاعتنقتها وقّبلت قدم" لٌؾ أولمان"عندبذ انحنت 

 .العجوز بحرارة ورضٌت عنها

زار رجل أمرٌكً فً الٌابان أسرة رجل ٌونانً، ولما كان 

افراد األسرة الٌونانٌة ٌجهلون االنكلٌزٌة واألمرٌكً ٌجهل 

 .الٌونانٌة فحاولوا التفاهم بلؽة اإلشارات والرموز

... عهأشار الى ذلك باصب" أنا"كان األمرٌكً اذا أراد أن ٌقول 

 -المرحاض"وكان كلما فعل ذلك أشارت األسرة الى موقع 
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" المرحاض"ثم أدرك الضٌؾ أن هذه االشارة تعنً ".. التوالٌت

 .عند الٌونانٌٌن

نابب الربٌس " رٌتشارد نٌكسون"من المفارقات الؽرٌبة أن 

زار بعض الدول األمرٌكٌة البلتٌنٌة، وفً " اٌزنهاور"األمرٌكً 

كلمة فً حشد كبٌر وبعد أن أنهى خطابه رسم  احدى جوالته ألقى

بابهامه دابرة، فُذهل الجمهور، وتساءل الناس لماذا ٌخاطبهم 

رٌتشارد نٌكسون بهذا األسلوب الفظ وٌحتقرهم، وأشارت 

الصحؾ الى ذلك ونددت بخطابه واحتّجت على هذا االزدراء 

 وسبب ذلك أن. السافر، والسخرٌة من الشعب األمرٌكً البلتٌنً

أما رٌتشارد ". الى الجحٌم"هذه اإلشارة تعنً لدى البلتٌنٌٌن 

 .حسب فهم ببلده" كل شً بخٌر"نٌكسون فكان ٌقصد 

وفً "... الؽباء"وهذه االشارة عند األلمان تعبٌر مهٌن ٌقصد به 

فرنسا وبشكل خاص فً جنوب الببلد فتعنً األجوؾ أو البلشًء 

 .وفً الٌابان تعبٌر عن النقود(. الصفر)

 

 

 

 

____________________________________

_ 
 .3،ص2000-السنة الرابعة 67:جرٌدة مٌدٌا، العدد-
 .بالتصرؾ -الدلٌل السٌاحً العالمً: مرجعال -
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 :قراءة فً كتاب
 
 31كما ٌراه نٌتشه... هكذا تكلم زرادشت

 

لٌحذر الرجل المرأة عندما ٌستولً الحب علٌها، فهً تضحً "

حبها، إذ تضمحل فً نظرها قٌم األشٌاء كلها  بكل شًء فً سبٌل

لٌحذر الرجل المرأة عندما تساورها البؽضاء ألنه إذا . تجاه قٌمته

ولقد خلق  .كان قلب الرجل مكمناً للقسوة فقلب المرأة مكمن للشر

الرجل للحرب، وخلقت المرأة لٌسكن إلٌها، وما عدا ذلك فجنون، 

بلوتها، فهو لذلك ٌتوق الى وال ٌحب المحارب الثمرة إذا تناهت ح

 .المرأة ألنه ٌستطعم المرارة فً أشد النساء حبلوة

 

تفهم المرأة بؤكثر مما ٌفهمه الرجل، ؼٌر أن الرجل أقرب الى 

خلق الطفل من المرأة، ففً كل رجل حقٌقً ٌحتجب طفل ٌتوق 

 .فلتعمل النساء على اكتشاؾ الطفل فً الرجل. الى اللعب

وسٌلة، أما ؼاٌتها فهً الولد، ولكن ما  لٌس الرجل للمرأة إال

: تكون المرأة للرجل ٌا ترى؟ إن الرجل الحقٌقً ٌطلب أمرٌن

المخاطرة واللعب، وذلك ما ٌدعوه الى طلب المرأة فهً أخطر 

 .األلعاب

                                                           
31

 .السنة الرابعة-1997،ربيع/15/العدد-جملة احلوار 
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ومن الناس من ٌتجرد كاألبطال سعٌاً وراء الحقابق، فبل ٌلبث 

م من ٌشتهر بحذره ومنه. أن ٌصطاد رباطاً مزٌفاً ٌدعوه زواجاً 

فً عبلقاته وبصرامته فً اختٌاره، فإذا به بٌن لٌلة وضحاها قد 

ومنهم أٌضاً من كان . أفسد حٌاته ووقؾ ٌدعو هذا اإلفساد زواجاً 

لها فضابل المبلبكة، فإذا هو ٌنقلب فجؤة خادماً . ٌفتش عن خادمة

فتشت . المرأة، وقد حق علٌه أن ٌتصؾ هو بالفضابل المبلبكٌة

كل مكان فما رأٌت إال مشترٌن ٌقبلون السلع وعٌونهم تتدفق فً 

إن فً كؤس كل حب إطبلقاً وحتى فً كؤس أرقى حب، . مكراً 

 . مرارة ال بد لكم من تجرعها

ما الحٌاة إال ٌنبوع مسرة، ولكن أٌان شرب الوؼد فهنالك 

أحب كل ما هو نقً، ولكننً احتمل رإٌة االشداق . جدول مسموم

ظمؤ االرجاس، وقد جاإوا ٌسبرون أعماق الببر تنثاب معلنة 

بؤنظارهم فانعكست فً قرارتها ابتسامتهم الشنعاء توجه سخرٌتها 

 .إلً

لكم من معرض عن الحٌاة لم ٌنفره منها سوى الوؼد الزنٌم، 

 .فعافها إذ لم ٌشؤ أن ٌقاسم هذا الوؼد ما علٌها من ماء ولهب ونار

بلً السعار عابشاً بٌن ولكم من شارد لجؤ الى الصحراء متحم

الوحوش كٌبل ٌجلس الى ببر ٌدور بها قطاع الطرق بما علٌهم 

 .من أقذار

عندما أطل القمر علً لٌلة أمس خٌل إلً أنه أنثى أثقلها الحبل 

وقد جاءها المخاض وأنا أمٌل . وكؤن فً أحشابها كوكب النهار
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فإنه  الى تذكٌر القمر منً الى تؤنٌثه وإن خبل من صفات الرجولة

رابد لٌل ٌمر على السطوح وقد ساءت نواٌاه، فهو كالراهب 

 .المتدفق شهوة وحسداً ٌتمنى لو ٌتمتع بملذات جمٌع العاشقٌن

زارٌب السطوح، ال، أننً ال أحب هذا الهر المتجول على م

 .ص أمام النوافذ التً ٌحكم إؼبلقهاألننً أكره كل متلص

ط النجوم وأنا أكره كل عبداً على بساتإن القمر لٌمر خاشعاً م

مه، فإن خطوات الرجل بل تسمع وقعاً ألقدامن ٌنساب فً هٌبته ف

جساً، وهذا والصرٌح تستنطق األرض، وما ٌمشً الهر إال مت

 .القمر ال ٌتقدم إال بخطوات الؽدر كالهر

حرفون بالشهوات، لقد خلت شهوتكم من نأٌها الخبثاء الم

فؤنتم ال تحبون األرض كما الطهارة فلذلك تجدفون على الشهوة، 

ٌحبها المبدعون والمجددون الذٌن ٌسرون بما ٌبدعون وبما 

ال حٌث تنجلً إرادة اإلبداع، فمن اتجه الى إفبل طهارة . ٌجدون

إن . خلق من ٌتفوق علٌه فلذلك عندي صاحب أطهر إرادة وأنقاها

الذي علم الناس أن ٌباركوا علمهم أٌضاً أن ٌلعنوا، فما هً 

ء الثبلثة المستحقة اللعنة فً األرض؟ أنما الثبلثة التً أرٌد األشٌا

الشهوة والتحكم واألنانٌة وهً التً استحقت أشد لعنات : وزنها

 .الناس حتى الٌوم

الشهوة للبٌم نار ٌحترق فٌها اللإماء، نار بطٌبة االحتراق 

 .ٌتصاعد منها أشد الروابح كراهة
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ة، فهً سعادة الجنة والشهوة للقلوب الحرة عاطفة برٌبة حر

 .األرضٌة وعرفان المستقبل جمٌل الحاضر

الشهوة سم حلو المذاق لكل من عراه الذبول ؼٌر أنها شراب 

 .القوة وخمرة لآلساد ٌكرعونها بثمل الخاشعٌن

إن اكتشاؾ خفاٌا اإلنسان لمن صعاب األمور وأصعب األمور 

، وما ذلك أن ٌكتشؾ اإلنسان نفسه فكثٌراً ما ٌضلل العقل الشعور

 .إال من تؤثٌر الروح الثقٌل

والحق أننً أكره أٌضاً من ٌرون كل شًء حسناً وٌرون هذا 

ن ٌرتاحون لكل شًء إن هإالء القانعٌ. ٌر العوالمالعالم خ

وٌتذوقون كل شًء، وما بهذا ٌستدل على الذوق السلٌم، أما أنا 

 وأرٌد" أنا"فؤجل الفم الحساس المتعصب الذي ٌعرؾ أن ٌقول 

 .وال أرٌد

وما من ٌلتهم كل شًء وٌهضم كل شًء إال من قطٌع 

 .الخنازٌر، فكل ناهق بالرضى سابر حماراً بٌن الحمٌر

أنا ال أرٌد الوقوؾ حٌث ٌصٌبنً رشاش من بصاق الثرثارٌن 

وما ٌسٌل النضار من أشداقهم كما ٌدعون، وخٌر لً من المثول 

 .أمامهم أن أعار اللصوص والخونة

هت الثرثارٌن فإننً أشد كرهاً لمن ٌتلقون رشاش وإذا ما كر

بصاقهم، وما رأٌت فً الناس من تشمبز لهم نفسً كمن ال أجد 

لهم شبٌهاً ؼٌر الطفٌلٌات فمثل هإالء ٌطلبون الحٌاة من الحب 

 .وهم ال ٌشعرون به
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ار لهم إال بٌن ن من أدعوهم أشقٌاء فً الحٌاة هم ألخٌإ

ات مفترسة كانوا مذللٌن لها، وما أنا حالتٌن، فإذا لم ٌكونوا حٌوان

 .لضارب خٌامً فً جوار هإالء الناس

أنا أدعو أشقٌاء أٌضاً من ٌكرهون على االنتصار أبداً فما أحبذ 

حٌاة الجباة والتجار والملوك وكل من ٌقؾ حارساً لحانوت أو 

 .لقطر من األقطار

لحٌاة إن النفوس النبٌلة تؤنؾ أن تؤخذ شٌباً ببل بدل فهً ترد ا

قبل كل شًء إذا هً لم تكتسب عٌشها، أما القطٌع البشري فٌرٌد 

 .أن ٌعٌش دون أن ٌبذل شٌباً 

إذا أردتم بلوغ الذرى فتسلقوها بؤرجلكم، و التطلبوا أن تحملوا 

 .إلٌها حمبلً على ظهور الؽٌر ورإوسهم

به، وال تكلفوا نفوسكم  مإٌاكم وممارسة الفضابل بما ال طاقة لك

 .حكماً  ما ٌستحٌل

سلوا النساء لتعلموا أن ال لذة فً التولٌد، فالدجاجة تبٌض 

 .صابحة والشاعر ٌبدع متؤلماً 

ابتعدوا عمن ال ٌعرفون التساهل فإن خطواتهم ثقٌلة على 

التراب وقلوبهم مثقلة فً الصدور، أنهم ال ٌعرفون الرقص فكٌؾ 

 .ال ٌثقل علٌهم التراب

ع من اإلنسانٌة مرٌض ابتعدوا عن جمٌع المتعصبٌن فهم نو

فقٌر، هم من العامة التً تزوغ نظراتها من الحٌاة وتصٌب 

 .األرض بسم أعٌنها
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لٌست األعالً ما ٌخٌؾ بل األعماق، فعلى الجرؾ تحدق 

ادتٌن لٌه نحو الذرى فٌقبض الدوار باالرالعٌن فً الهاوٌة وتمتد إ

 .على القلب

اع الناس أن أول حكمة بشرٌة أعمل بها هً أن استسلم لخد

فبل اضطر الى الوقوؾ أبداً موقؾ الحذر ألن فً الناس من 

 .ٌخدعون

إن إؼفالً للحذر إنما هو عناٌة تسهر علً إلٌصالً الى ما 

 ... هو مقدور

أننً أداري المؽرور بؤكثر مما : وهذه حكمتً البشرٌة الثانٌة

أداري الفخور ألن الؽرور الجرٌح مبعث كل الناببات، فً حٌن 

 .زة الجرٌحة تستنبت جرحها ما هو خٌر منهاأن الع

أما حكمتً البشرٌة الثالثة فقابمة على أننً ال أدع الستحٌابكم 

سبٌبلً الى تنفٌري من مشاهدة األشرار، فؤنا أسر بالنظر الى ما 

تخلق حرارة الشمس من عجابب المخلوقات كالنمر وأشجار 

أمثال لهذه ولكم بٌن الناس من . النخل واألفاعً ذات األجراس

المخلوقات العجٌبة أفقستها حرارة الشمس أٌضاً، وفً األشرار 

 .من البدابع الشًء الكثٌر

كن على حذر من التطرؾ فً حبك، فإن المنفرد ٌمد ٌده 

متسرعاً لمصافحة من ٌلتقً فً طرٌقه وإن من الناس من ٌجب 

 .علٌك أال تمد إلٌهم ٌداً، بل مخلباً ناشباً 
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دؾ من األعداء خطراً إنما هو أنت وما ؼٌر أن أشد من تصا

 .ٌترصدك فً المؽاور والؽابات إال نفسك

واحترس بخاصة من أهل الصبلح والعدل ألنهم ٌتوقون الى 

 .صلب من ٌوجد فضٌلة لنفسه إنهم ٌكرهون المنفرد

واحترس أٌضاً من السذاجة المتقٌة، ألنها ترى فً كل إنسان 

ً كل مكان ٌتوقون الى إٌقاد وقد كان الساذجون ف. ال ٌلتصق بها

 .النار واللعب بها

ما خلق الخٌر والشر فً كل عصر إال المتهوسون المبدعون، 

وما أضرم نارهما إال عاطفة الحب وعاطفة الؽضب باسم 

 .الفضابل جمعاء

إن الشخصٌة المراوؼة التً ال محبة فٌها، الشخصٌة التً 

ً عنوان انحطاط ترمً إال االستفادة من خٌر األكثرٌة، إنما ه

 .المجموع ال مبدأ كٌانه

إال أشٌاء أرادها تقدٌركم جواهر وكنوزاً، ما الكنوز والجواهر 

فما القٌمة إال اعتبار ولوال التقدٌر لما كان الوجود إال قشوراً ال 

 .نواة فٌها

حاببلً  كالؽانٌات المتجنٌات، فؤقم بٌنهن هً إن من الفضابل ما

 .ن أنت ضحٌتهكٌبل ٌنتهٌن الى عراك تكو

مرات فً ٌومك لتكون مرحاً كٌبل علٌك أن تضحك عشر 

 .تزعجك معدتك فً لٌلك والمعدة بٌت الداء
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إن : أكرم السلطة واخضع لها ولو كانت هذه السلطة عرجاء

وما أنا بالجانً إذا كان ٌحلو . ذلك ما ٌقتضٌه النوم الهنًء

 .للسلطة أن تسٌر متعارجة

ٌعه الى المروج الخضراء، ذلك ما أن خٌر الرعاة من ٌقود قط

علٌك أن تقاوم نفسك عشر مرات فً . ٌقتضٌه الرقاد الهنًء

 .النهار فتؽنم خٌر التعب وتهًء المخدر لروحك

نهار ألنه إذا كان فً لعلٌك أن تصالح نفسك عشر مرات فً ا

قهر النفس مرارة فإن فً بقاء الشقاق بٌنك وبٌنها ما ٌزعج 

 .رقادك

ك وبٌن ربك وبٌن األقربٌن، فبل نوم هنًء بدون لٌكن سبلم بٌن

 .وسالم شٌطان جارك أٌضاً لببل ٌراودك فً رقدك. هذا السبلم

زورنً القٌل من الناس على أن ٌرتاد مسكنً ٌأفضل أن 

عشراء السوء، وهذا العدد القلٌل ٌجب علٌه أن ال ٌطٌل السمر 

 . عندي لببل ٌعكر صفو رقادي

ولٌس سبب لذلك ألننا تعودنا الحٌاة،  ال رٌب أننا نحب الحٌاة،

 .بل السبب فً أننا تعودنا حب الحٌاة

إن فً الحب شٌباً من الجنون، ولكن فً الجنون شًء من 

وأنا نفسً التابق الى الحٌاة ٌتراءى لً أن خٌر من ٌدرك . الحكمة

الفراشات وكرات الصابون الفارؼة ومن ٌشبهها  هوالسعادة إنما 

ء ٌبكً زرادشت وٌدفعه الى اإلنشاد كنظرة وال شً. من الناس
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الى هذه األرواح الصؽٌرة الخفٌفة الرابعة الدابمة الخفقان فً 

 .جنونها

من ٌحوم الحكمة شجعاناً ال نبالً بشًء، ترٌدنا أشداء 

مستهزبٌن، ألن الحكمة أنثى، وال تحب األنثى إال الرجل المكافح 

 .الصلب

بعهم على أنهم سٌبلؽون لقد عرفت من الناس كراماً دلت طبل

أسمى األمانً، فما لبثوا حتى هزأوا بكل أمنٌة سامٌة، فعاشوا 

تسٌر الوقاحة أمامهم وتموت رؼباتهم قبل أن تظهر فما أعلنوا فً 

فبل خطر على . صبٌحتهم خطة إال شهدوا فشلها فً المساء

الرجل الكرٌم من أن ٌنقلب رجل صبلح، بل كان الخطر علٌه فً 

 .قحاً هداماً أن ٌصبح و

إذا كنت عاشقاً للحقٌقة فبل ٌؽرنك أصحاب العقول الرعناء 

المتصلبة، وما كانت الحقٌقة لتستند ٌوماً الى ذراع أحد هإالء 

 .المتصلبٌن

ال تقوم عظمة إال بعٌداً عن مٌدان الجماهٌر وبعٌداً عن 

األمجاد، وقد انتحى األماكن القصٌة عنها من أبدعوا السنن 

لقد طالت . أهرب ٌا صدٌقً، الى عزلتك. كل مكانالجدٌدة فً 

نتقامهم ال تقؾ حٌث ٌصٌبك ا. ٌك واألدنٌاءإقامتك قرب الصعال

ال ترفع ٌدك علٌهم . النساء وقد أصبح كل همهم أن ٌنتقموا منك

إنهم . فإن عددهم ال ٌحصى، وما قدر أن تكون صٌاداً للحشرات
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المطر وطفٌلٌات  لصؽار أدنٌاء ولكنهم كثرة ولكم أسقطت قطرات

 .األعشاب من صروخ شامخات

ما أنت بالصخرة الصلدة ولشد ما فعلت بك القطرات، ولسوؾ 

 .توالى ارتشاقها علٌك فتصدعك وتحطمك تحطٌماً 

 ات السامة فخدشت جلدك وأسالت منكلقد أرهقتك الحشر

ك لتكظم ؼٌظك، وهً تود لو أنها ٌابالدماء، وأنت تنحصن بكبر

رة أن من حقها أن تفعل ألن دمها الضعٌؾ تمتص كل دمك معتب

ٌطلب دماً لٌتقوى، فهً ال ترى جناحاً علٌها، إذ تنشب حمتها فً 

إن هذه الجروح الصؽٌرة لتذهب باأللم الى مدى بعٌد فً . جلدك

أراك تتعالى على أن . حسك المرهؾ، فتتدفق صدٌداً ٌرتعٌه الدود

ٌجول سم  تمد ٌدك لقتل هذه الحشرات الجابعة، فحاذر أن

 . استبدادها فً دمك

فهم ٌرفعون . إن هإالء المشاؼبٌن ٌدورون بطنٌن الذباب

إنهم ٌتوسلون إلٌك . أناشٌدهم تزلفا إلٌك لٌتحكموا فً جلدك ودمك

وٌداهنونك كما ٌداهنون اآللهة والشٌاطٌن، فٌحتالون علٌك 

 .بالمبلطفة والثناء، وما ٌحتال ؼٌر الجبناء

اً فً سرهم فٌلقون الشكوك علٌك، وكل بك كثٌرفإنهم ٌفكرون 

 .به كثٌراً تحوم علٌه الشبهاتفمن ٌفكر الناس 

ٌك وال ٌؽتفرون لك من صمٌم إنهم ٌعاقبونك على كل فضٌلة ف

إنك لكرٌم وعادل، لذلك تقول . إال ما ترتكب من الخطؤ فإادهم
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، لكن (إن هإالء الناس أبرٌاء وقد ضاقت علٌهم الحٌاة)فً قلبك 

 :الضعٌفة تقول فً نجواهانفوسهم 

، وٌشعر هإالء (كل حٌاة عظٌمة إنما هً حٌاة مجرمة إن)

الناس بؤنك تحتقرهم عندما تشملهم بعطفك، فٌبادلونك عطفك 

إنك لتصدعهم بفضٌلتك الصامتة فبل ٌفرحون إال عندما . بالسٌبات

بع الى إن الناس ٌطمحون بالط. ٌتناهى تواضعك فٌستحٌل ؼروراً 

الصعالٌك ألنهم ٌحسون بصؽارهم  رطفة تبدو فاحذإلهاب كل عا

 .أمامك فٌتحمسون حتى ٌنقلب احساسهم كرهاً وانتقاماً 

واهم إنما شعرت أنهم ٌخرسون عندما تطلع علٌهم، فتبارحهم ق

 .؟همدتْ كما ٌبرح الدخان النار إذا 

إحب الؽاب، فما تسهل حٌاة المدن علً وقد كثر فٌها عبٌد 

 ...الشهوات الثابرات

لخٌر أن ٌقع الرجل بٌن براثن سفاح من أن تحدق به أشواق 

 .امرأة جامحة ملتهبة

م بؤنهم إنك إذا ما تفرست فً رجال المدن، لتشهد لك نظراته

 .مضاجعة امرأةمن فضل ال ٌرون فً األرض شٌباً أ

فً أؼوار أرواحهم ترسب األقذار، وأشقاهم من تمرغ عقله 

وانٌته على األقل، ولكن إذا لٌتك حٌوان اكتملت حٌ... بؤقذاره

كانت فضٌلة فً البعض فإنها لتكاد تكون رذٌلة فً اآلخرٌن، 

ولعل هإالء ٌمسكون عن التمتع ؼٌر أن شبقهم ٌتجلى فً كل 

 .حركة من حركاتهم
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إن كبلب الشهوة تتبع هإالء المساكٌن حتى الى ذرى فضٌلتهم 

ولكبلب  فتنفذ الى أعماق تفكٌرهم الصارم لتشوش علٌه سكٌنته،

الشهوة من مرونة الزلفى ما تتوسل به الى نٌل قطعة من الدماغ 

 .المفكر إذا منعت قطعة اللحم عنها

إنكم تحبون المآسً وكل ما ٌفطر القلوب، أما أنا فبل أثق 

بكبلب شهواتكم ألن نظراتكم الرصٌنة تمتلىء شهوة عندما تقع 

 .اقاً على المتؤلمٌن، وقد تنكر الشبق فٌكم فدعوتموه اشف

وأنً ألضرب لكم مثبلً على هذا حالة العدد الوفٌر ممن أرادوا 

 .طرد الشٌاطٌن فدخلوا هم فً الخنازٌر بدالً منها

لقد أقام الناس الخٌر والشر، فابتدعوهما ألنفسهم، وما 

وكثٌراً ما ٌقود الحب الى التؽلب على الحسد، ... اكتشفوهما

ضعفه وٌتؤكد إمكانه  وكثٌراً ما ٌطلب االنسان األعداء لٌستر

فهو بحاجة الى . إن أؼوار المنفرد بعٌدة القرار. مهاجمة اآلخرٌن

صدٌق له أنجاده العالٌة، فثقة اإلنسان بؽٌره تقوده الى ثقته بنفسه، 

 .وتشوقه الى صدٌق ٌنهض بؤفكاره من كبواتها

من ٌطمح الى اكتساب صدٌق وجب علٌه أن ٌستعد للكفاح من 

ٌجب على . كفاح إال من ٌمكنه أن ٌكون عدواً أجله، وال ٌصلح لل

المرء أن ٌحترم عداءه فً صدٌقه، إذ ال ٌمكن أن تقترب من قلب 

 .صدٌقك إال حٌن تهاجمه وتحارب شخصٌته
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من ال ٌعرؾ المصانعة ٌدفع بالناس الى الثورة علٌه، فاحذر 

العرى، ٌا هذا، ألنك لست إلهاً واآللهة دون سواهم ٌخجلون من 

 .االستتار

كن لصدٌقك كالهواء ... علٌك بارتداء خٌر لباس أمام صدٌقك،

الطلق والعزلة والؽذاء والدواء، فإن من الناس من ٌعجز عن 

 .التحرر من قٌوده ولكنه قادر على تحرٌر أصدقابه

دع الصداقة إذا كنت عبداً، وإذا كنت عاتباً فبل تطمح الى 

 ...اكتساب األصدقاء

ة على المرأة كانت فٌها مستبدة أو لقد مرت أحقاب كثٌرة طوٌل

مستعبدة فهً لم تزل ؼٌر أهل للصداقة، فالمرأة ال تعرؾ ؼٌر 

إن حب المرأة ٌنطوي على تعسؾ وعماٌة تجاه من ال  .الحب

تحب، وإذا ما اشتؽل بالحب قلبها فإن أنواره معرضة أبداً لخطؾ 

 ...البروق بالظبلم

دٌقة، فما هً إال هرة، لم تبلػ المرأة بعد ما ٌإهلها للوفاء كص

 ...وقد تكون عصفوراً، وإذا هً ارتقت أصبحت بقرة

للصداقة، ولكن لٌقل لً الرجال من هو أهل  لٌست المرأة أهبلً 

للصداقة بٌنهم؟ إن روحكم وخساستها ٌستحقان اللعنة أٌها 

الرجال، ألن ما تبذلونه ألصدقابكم ٌمكننً أن أبذله دون أن ازداد 

 .فقراً 

ٌطهر بالمعرفة، فٌرتفع بمرانه على العلم، ألن من إن الجسد 

ٌطلب الحكمة ٌطهر جمٌع ؼرابزه، ومن ارتقى فقد أدخل المسرة 
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لٌس من ؼٌر اإلبداع ما ٌنقذ من األوجاع وٌخفؾ أثقال . فً نفسه

الحٌاة، ؼٌر أن والدة المبدع تستدعً تحوالت كثٌرة وتستلزم 

 .كثٌراً من اآلالم

المٌتات لتصبحوا  ةرراحٌاتكم ملٌبة بمأٌها المبدعون ستكون 

 .مدافعٌن عن جمٌع ما ٌزول

على المبدع إذا شاء أن ٌكون هو نفسه طفل الوالدة الجدٌدة أن 

 .ٌتذرع بعزم المرأة التً تلد فٌتحمل أوجاع مخاضها

وبل لكل محب لٌس فً محبته ربوة ال ٌبلؽها أشفاق 

 ...الرحماء

ٌماً هو جحٌم محبته أن للرب جح: قال لً الشٌطان ٌوماً 

 ...للناس

احترسوا من الرحمة ألنها ال تلبث أن تعقد فوق اإلنسان ؼماماً 

 .وما أنا بجاهل ما تنذر به األٌام: متلبداً 

إذا أنت امتنعت عن الشرب من كل كؤس فإنك هالك ظمؤ، فإذا 

أردت أن تبقى طاهراً بٌن الناس فعلٌك أن تتعود االؼتسال بالماء 

 . القذر

هذا ما ٌقول به الشعب، ( الطاهر ٌرى كل شًء طاهراً إن )

 ".لكم أن كل شًء خنزٌري فً عٌن الخنازٌر:"أما أنا فؤقول 

انتبهوا لكل زواج تعقدونه واحذروا العقود الفاسدة ألنكم إذا 

علً أن فسخ الزواج خٌر من . تسرعتم بها ال تجنون ؼٌر حلها

 ". تحمله بالمصانعة والمخادعة
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ما حطمت قٌود زواجً حتى حطمت هذه :)رأةقالت لً الم

ما رأٌت زوجٌن ال تكافإ بٌنهما إال  وتبٌنت فٌهما (. القٌود حٌاتً

للناس وقد امتنع علٌه أن  االنتقام إذ ٌتحول كل منهما عدواً  عاطفة

 .ٌسٌر طلٌقاً لوحده

، وهذه عبر التارٌخ ماثلة (ال صبلح ألمة فسدت منابت أطفالها)

وانطبلق الشهوات عابثة أفما كانت كل . ٌرى لعٌان من ٌرٌد أن

. األمم التً اندثرت واستبعدت تمر أوالً فً مرحلة تدنً األخبلق

 ."بؤشرؾ ما خلق و فً االنسان
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 "مٌدٌا"إلى هٌئة تحرٌر صحٌفة 

..وجمٌع العاملٌن فٌها
32

 

 

 :وبعد. لكم منً تحٌة أخ وزمٌل

 

". Rêzname"م، وصلتنً جابزتكم 21/3/1999بتارٌخ 

 .التكرٌمٌة/ شهادة تقدٌر/

 

 .اخوتً األعزاء

اننً اشكركم من اعماق قلبً على جابزتكم المٌمونة، وأقدرها 

إن جابزتكم النفٌسة هذه تزٌد من توقد العشق فً ... كل التقدٌر

فإادي وتعزز لدي إرادة الكتابة والعمل وال رٌب فً أنكم جددتم 

وجعلتم ٌراعً اكثر  فً نفسً األمل فً وحدة الشعب الكردي

 .مضاءً 

 

 .اخوتً الكرام

لقد أخفق األعداء فً تشتٌت وحدتنا وتبدٌد شملنا على الرؼم 

من اصطناع تلك الحدود التً جزأت أرضنا كردستان، فكٌؾ 

                                                           
32

-، أربيل،كردستان8، السنة الثالثة، ص1999:السنة/49/العدد-باللغة الكردية -نشرت يف جريدة ميديا 
 .العراق
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ٌفلح فً الفصل بٌن تارٌخنا وآدابنا وتراثنا الشعبً، ألن وجود 

 .الشعب اللؽة واألدب، والثقافة والتراث الشعبً مرتبط بوجود

وبناء على هذه الحقابق استطاع الشعب الكردي أن ٌحافظ 

َد أننا فً هذه األٌام ألمْت ... على كٌانه وٌقً نفسه من الضٌاع ٌْ َب

 . وهناك من ٌحاول أبعادنا عن قناعاتنا وتبدٌدنا.. بنا أحداث جدٌدة

 

لذلك فاننا مطالبون بتشٌٌد جسور للحرٌة، وأن نطلق فً سماء 

أقبلمنا  33وبشباة. ن حمابم السبلم من فوهات بنادقناجبال كردستا

نرسم فجر الٌقظة الكردٌة ونعٌد خْلق الفكر الكردي القومً 

المتنور، وأن نفكر بعقولنا ال بعقول اآلخرٌن ونتخذ قرارنا 

وأَْن ال  .بإرادتنا فبل نسقط فً مستنقع العدو وحبابل دسابسه

أن نكون معاً .. نا باٌدٌناوأن نعالج جراحات.. تباهى بما لٌس فٌنان

إن فوز أي جزء .. نفرح معاً ونؤسى معاً .. فً السراء والضراء

من كردستان هو فوز لنا وكل اندحار فً أي جزء منها اندحار 

لنا ألننا جزء واحد ال ٌتجزأ إن فكراً كردٌاً موحداً ٌقرب إلٌنا 

ضل ل بمستقبل زاه بفواننً متفابل شدٌد التفاإ.. دستانتحرٌر كر

امثالكم من الفتٌان والرجال الواعٌن المتٌقظٌن، وما دمتم ذخٌرة 

 .هذا الوطن فإن ٌوم تحرٌره لٌس ببعٌد

 .إن اعمالكم موضع فخار وشموخ

 .اكرر التحٌة لجمٌع األخوة كما أكرر شكري لهم
                                                           

33
 .رأس القلم: الشباة 
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 .اتمنى لكم كل التقدم والنجاح واالزدهار

 .دمتم ذخراً لكردستان والشعب الكردي البطل

 

 

 

 دمشق                       أخوكم المخلص     

             دالور زنكً .                    م22/7/1999
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 الى دالور زنكً

 الهمام النبٌل أٌها الفتى

 أٌها الباسل اللبٌب

 أٌها الكرٌم الماجد الجواد

 ش ٌا حدٌد الفإادالجؤٌا رابط 

 ٌا دالور زنكً

 ادٌا شاعر األكر 

 رّواد مثلك ىال رمفتقإن الشعب 

 ٌرفبؤضوابك ٌستن

 كم تعلّم أناسٌنا من شعراء مثلك

 كم هدٌتهم الى سواء السبٌل 

 كم تنازعوا.. كم تفرقوا شٌعاً واحزاباً 

 وكم تناحروا        

 ألّن الطؽاة استؤصلوا شؤفة العلماء

 بسوء ُمسوا ؼفلوا كل جاهل وماأو

 :عندبذ هّب الشعراء وهتفوا

 استفٌقوا أٌها الراقدون، فقد طال بكم المدى

 فاستفاقوا                                 

 لقد جاهد جكرخوٌن وناضل بقصابده، ولم ٌلق سبلحاً 
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 حتى الرمق األخٌر                                  

 أوصمان صبري: وذاك الشاعر العظٌم العبلمة التحرٌر

 .ما ادخر وسعاً وما ألَى جهداً                           

 ٌفٌض كبلمكما عسبلً وشهداً " تٌرٌز"أنت وصنوك 

 .وها أنتما من بعد جكرخوٌن تشعان كالفجر

 ٌنوء الشعراء بالعبء الثقٌل.. أبداً 

" زاز"و" كوران"و " سور"و " لور"فً كل الجهات من 

 .وبادٌنان

 "دالور"أٌها الرفٌق 

 إن الكرد لن ٌفلحوا دون أدب

 .ٌنالوا أرباً  ولن

 إن شعباً من ؼٌر شعراء

 مضطهداً .. حري  به أن ٌكون مؽموراً، جاهبلً 

 لقد جبت العالم برمته، كل رقعة وبقعة، وجربت كل انواع

 العشق فلم أجد أرضاً مثل كردستان

 .ولم ٌجد قلبً حبٌبة مثلها

 "هاربً بُ "وسف برازي ٌالشاعر 

 م72/1/7251

  الشٌخ توفٌق الحسٌنً: ترجمة



247 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

 إلى دالور زنكً

 

 الكرد" جكرخوٌن"لك البشرى ٌا 

 أٌها المرشد الحكٌم.. أٌها المعلم الخالد

 فإن المربع الذي رحلت عنه لم ٌعد خاوٌاً 

 ٌمتطى حصان الشعر،" دالور"فها هو 

 وٌقوم مقامك

 .بعد رحٌلك

 وها هو األدب الكردي مزدهر كما كان

 .لم تخُل منه أمصاره ومدنه

 ً حمل اعبابك الباهظةلقد ناب عنك ف

 هانًء البال  فارقد أٌها المعلم الكبٌر ونم قرٌر العٌن

 ٌرفع راٌتك باسقة شامخة" دالور"فإن 

 .ذاك الفتى النبٌل الرابع

 ،ملك الحب

 .المتربع على عرش العشق والجمال

 

 م99/1/7251                     الشاعر تٌرٌز

 الشٌخ توفٌق الحسٌنً : ترجمة    
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 ى دالور زنكًإل

 

 من َصْوب ِجلََّق ُصداٌح ٌسهدنً

جنً  هتاُؾ الحجِل المرن  ٌإج 

 إلى عالم العشق ٌطّوحنً.. بنً وجداً ٌجذ

 ٌشتتنً.. ٌشجٌنً

 تضعضعنً.. تزعزعنً" دالور"رسالة 

 فؤنا الٌوم مضطرم مضطرب كماء دجلة

 ، تثٌر كوامن عشقً وحنٌنً"دالور"رسالة 

ًّ شعاعاً من حبور  وانتشاء أهدى إل

 فإذا نحن ثمبلن من كؤس واحدة

د ذهننا وفكرنا  مبدَّ

 قوس شرؾ الدٌن تنّكبَ 

ًّ بعٌون حوراء  رنا إل

 توؼلت الحورٌات إلى سوٌداء القلب وصمٌم الكبد

 فؤنا الٌوم جرٌح ثبلثة سهام

 لقد كان مؽواراً فً ساحات الوؼى

 وفً مٌدان الهوى 

 ممتزجاً بالعشق

 فإذا هو والحب شًء واحد

 .وكان مإمناً بقضٌته وفٌاً 
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 أما أنا فرهٌن أحبولة

 .همام.. متحفز... شهم نبٌل

 "جبلدت"هو الذي ٌحذو حذو 

 .حامً ذمار اللؽة والكلمة

 وأنا رفٌق دربه

 إنك من أعضا مدرسته

 .هأنت وحدك الطابر المؽرد فً أٌكت

 أنت المنسق فً عالم المعرفة

 .والنحو

 شكراً لرب الهامة الشامخة

 ة الثاقبةوالنظر

 والبراع الفذّ 

 فإنً أراه فً رٌاض النظم واأللحان

 وفً عالم الفكر والبٌان

 .لً معلماً ومرشداً واستاذاً 

 

 الشاعر أحمد شٌخ صالح

 عٌن دٌوار/7227

 

   الشٌخ توفٌق الحسٌنً: ترجمة    
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وهً سلٌلة أمراء  – روشن بدرخانكانت السٌدة الفاضلة 

 العلى األدباء والكتاب والشعراء،  حدب والعطؾالشدٌدة  -بوتان

ثهم على المثابرة والسٌر صعداً نحو هم وحتؤلو جهداً فً األخذ بٌد

الكلمة الطٌبة والثناء  سبلح المزٌد من العمل االبداعً، مستخدمة

 .الحسن

ًّ بخط ٌدها نثبته هنا عرفاناً ( تقرٌظ)وفً ماٌلً  وجهته إل

 .ل وشكراً على أٌادٌها البٌضاءٌبالجم

 

 دالور زنكً                               

 2009/دمشق                                   

 

الحٌاة بابها فً وجهنا فالباب مفتوح فً وجوه  ال ٌكفً ان تفتح

وقّل َمن ٌنعم ... ولكن قّل َمن ٌلج الباب... الكثٌرٌن على السواء

 ...من نفابس -الحٌاة–بما فً داخل القصر العظٌم 

لم تكن أبداً من أولبك الذٌن ارتضوا بالنظر الى الداخل وأنت 

بل دخلت ... على العتبة بعٌنٌن ملٌبتٌن باإلعجاب والدهشة

وؼامرت وصرفت ساعات ؼالٌة من راحتك لتقوم بعمل ترضً 

قمت بعمل جدٌر بالثناء والتقدٌر ... به ضمٌرك وتنفع به شعبك

 ...بارك و فٌك واكثر من أمثالك
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والعمل هو هدؾ االنسان الذي ... ٌاة ٌا بنً هو العملالح

ٌسعى نحو الكمال بؽاٌة أصٌلة فً أعماقه ال ٌتوانى بالتضحٌة فً 

 ...الوصول الٌها

ال شك انك ضحٌت بالكثٌر حتى وصلت لترجمتك هذه وبذلت 

ان سعٌك أتى ثماره األولٌة التً ... طوبى لك... جهداً جباراً 

 ....ٌقطفها سواك وأنت سعٌد ستكون والشك نواة لثمار

تستضٌىء  ولتكن اعمالك وجهودك نبراساً لسر على بركة و

وٌضٌىء بها َمن حولك فتقلل من وحشة النفوس وتبعث األمل من 

جدٌد بؤننا شعب جدٌر بالحٌاة وسٌكون له كل شًء فً هذه 

 .الحٌاة

طرٌقك طوٌلة وقد تكون شابكة وعسٌرة إال أنك ستتخطاها 

 ...اإلٌمان والبؤس علٌك ان كنت ضحٌة ولست جبلداً بالعزم و

ان القلم هو خٌر سبلح ألمة عاشت السنٌن الطوٌلة مقهورة ال 

ثق بان قلمك وقلم أمثالك .. تجد لها مكاناً على الكرة األرضٌة

 .. ستمهد الطرٌق نحو المبتؽى

 .فالى األمام قواك و وسلمك وعافاك

 

 

 روشن بدرخان
 
 1989/بانٌاس
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 .م7252-نص الرسالة بخط ٌد األمٌرة الجلٌلة روشن بدرخان
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 ملحق صور
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 الدكتور كامٌران عالً بدرخان  وزوجته السٌدة ناتالٌا دوستوفسكً

 



258 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 بدرخان بدرخان واألمٌرة روشن عالً األمٌر جبلدت
 .م1936دمشق 
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 .م7229-األستاذة أكٌكو ٌامادا والمناضل عثمان صبري ودالور زنكً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اسطنبول-ودالور زنكً والباحث اللغوي فقه حسٌن مال عصمت الكاتب
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 .كامٌران وزوجته ناتالٌا.رزانً وبجانبه دالزعٌم الخالد مصطفى البا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م9007-اسطنبول–الكاتب والباحث المعروف مالمٌسانز ودالور زنكً 
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 قدري جان-ممدوح سلٌم-حسن حاجو-محمد علً شوٌش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج من قسٌمة التبرعات لجمع األموال للفقراء والمحتاجٌن
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 .م2002-دمشق–اذ األدٌب شكور مصطفى رسول دالور زنكً واألست

 

 

 

 

 

 

 

 

 دالور زنكً واألستاذ األدٌب الكبٌر مسعود محمد 

 .م9000-أربٌل( سابقاً -رئٌس المجمع العلمً الكردي)

 
 

 

 

 



266 ........................................................................................أطٍاف الواضً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جمعٌة المعرفة والتعاون الكردي)نموذج من قسٌمة التبرعات لـ

 .مختومة بختم الجمعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(نادي الشباب الكرد فً عاموده)تبرعات لـنموذج من قسٌمة ال
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 .م9002-دمشق -األمٌرة سٌنم خان جالدت بدرخان و دالور زنكً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روشن بدرخان واحد الصحفٌات اثناء مؤتمر اتحاد النسائً الكردستانً فً 

 م7219كردستان العراق والذي انعقد بتارٌخ 
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 .مجلة هاوار  لصاحبها جالدت بدرخانار إلصد وثٌقة رخصة وامتٌاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لـ جالدت بدرخان فً بٌروت"  المحاماة"وثٌقة إجازة فً ممارسة مهنة 
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 .م9000-السلٌمانٌة-المؤرخ الكبٌر عبدالرقٌب ٌوسف و دالور زنكً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م7221-عٌن دٌوار -الشاعر الكبٌر أحمد شٌخ صالح و دالور زنكً
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 .الثالث بطاقة شكر من اتحاد نساء كردستان لدورها فً انجاح المؤتمر
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 .م7229-اثناء تشٌٌع جنازة األمٌرة روشن بدرخان فً حً األكراد بدمشق

 .دالور زنكً فً مقدمة تشٌٌع الجنازة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .م7229-ندياثناء دفن األمٌرة روشن بدرخان فً مقبرة الشٌخ خالد النقشب
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 .بطاقة شكر من المجمع العلمً الكردي و وثٌقة عضوٌتها فً المجمع
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 .م7251-عاموده-والشاعر تٌرٌز و دالور زنكً الشاعر ٌوسف برازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م9009-دانٌمارك-دالور زنكًشهاب أبو محمد وأحمد  عمرصدٌق ال
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الور زنكً والكاتب بافً نازي و الرسام ابو جوان الشاعر تٌرٌز ود
 .م7259والفنان الكبٌر محمد شٌخو فً ٌوم عٌد نوروز بدمشق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م9009-كر كفتار -دفن الشاعر تٌرٌز مدالور زنكً فً مراس
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 .م7225-األردن-زنكً دالوراألمٌر محمد سلٌم طاهر بدرخان و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م9000-أربٌل–بروفسور معروف خزنه دار ودالور زنكً ال
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األول  /الثقافة والفن الكردي/ختامٌة للمؤتمر كلمة ٌلقً دالور زنكً 

 م70/1/9009-5 بتارٌخ  لبنان-الذي انعقد فً بٌروتو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م9005-بون-المانٌا-الفنان الكبٌر شفان برور و دالور زنكً
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 :إػذاد  –تأنٍف  –تزجًت : دالور سَكً  بؼض أػًال

 .7251، صذرػاو (Pêdarî= بٍذاري)دٌىاٌ شؼز -7

 انشاػز باالشتزاك يغ  .7251-باألحزف انالتٍٍُت-أحًذ خاًَ–يى و سٌٍ-9

 .غٍز يطبىع .تٍزٌش  

 .7220-، جالدث بذرخاٌ(انههجت انكزياَجٍت) قىاػذ انهغت انكزدٌت-1

 .7220 .كزدستاٌ-أربٍم.-دث بذرخاٌجال- حىل انًسأنت انكىردٌت-9

 .7227-ػبذانزحًٍ يشوري-يٍ ػشق انقُادٌم انقذًٌت-1

 .7227-ػبذانزحًٍ يشوري-ػذبت نً ويزة نُاص-1

 .بٍزوث-7221-جكزخىٌٍ-شزفُايٍا يُظىو-1

 .بٍزوث-7221-يذكزاث جالدث بذرخاٌ-5

 .بٍزوث-7221-انشاػز هشرفاٌ-أَا وانُار-2

 .بٍزوث-7225-يانًٍساَش-بىطاٌانبذرخاٍَىٌ فً جشٌزة -70

 .تىفٍق انحسًٍُ:تزجًت.كزدستاٌأربٍم،-9007-قبم بشوؽ انقًز-77

 .بانهغت انؼزبٍت.كزدستاٌ-أربٍم-9007-انكاتب انكزدي قذري جاٌ-79

 .بٍزوث-بانهغت انؼزبٍت. 9007-يذكزاث أوصًاٌ صبزي-71

 .9009طبغ فً اسطُبىل -بانهغت انكزدٌت-انكاتب قذري جاٌ-79

 .بٍزوث-بانهغت انكزدٌت. 9001-ذكزاث أوصًاٌ صبزيي-71
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 .بٍزوث-9001-أوصًاٌ صبزي-يؼارك صاصىٌ-71

 .9001-يال خهف بافً-انتارٌخ انفىنكهىري اليارة بىتاٌ -71

 .بٍزوث-9001-بانهغت انكزدٌت-انكاتب وانشاػز قذري جاٌ-75

 .9001اسطُبىل-أوصًاٌ صبزي-يؼارك صاصىٌ-72

 .انًاٍَا-9001-رحٍم انشاػز تٍزٌش-90

 .بٍزوث-9001- تٍزٌش ،(Mewlûda pêxember) قصت انًىنذ-97

 .انشٍخ تىفٍق انحسًٍُ:تزجًت.،ديشق(وثٍ نهؼشق)اٌ شؼزدٌى-99

 .يىقغ تٍزٌش.9002-تٍزٌش-بانهغت انكزدٌت-9-طزائف كزدٌت-91

 .9002-أطٍاف انًاضً -24

 .9002-(7)، جشء(نقاءاث وحىاراث)يختاراث -25

 .9002-(9)، جشء(اءاث وحىاراثنق)يختاراث -26

 :األػًال انتً ساػذ األيٍزة روشٍ بذرخاٌ باَجاسها وقاو بطبؼها وَشزها

 .7227-ديشق-صانح بذرخاٌ-يذكزاتً-7

 .7229-بٍزوث-نطفً-األيٍز بذرخاٌ-9

 .جالدث بذرخاٌ-رسانت انى حضزة انغاسي يصطفى كًال باشا-1

 .ء نهُشزدار ػال. ديشق-انجشء انثاًَ -يذكزاث ايزأة-9

 .نه أػًال بانهغت انكزدٌت وانؼزبٍت كثٍزة نى تُشز بؼذ-
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