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نيسان /إبريل 2003
اإلمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
لقد تربأت ذات يوم  -وأان مسلم  -من إسالم الذين خيونون إسالمهم ابلعمالة واالنقياد ألعداء
هللا تعاىل وأعداء عباده املسلمني .أفال أتربأ اليوم  -وأان كردي  -من انتماء الذين خيونون قوميتهم
الكردية ابلعمالة ذاهتا؟!..
أخربوين  -وأان ال أحاكمكم إال إىل ميزان القومية الكردية  -من منا الصادق يف قوميته ،واملخلص
هلا ،واملعتز هبا؟ ..الذي يراها تتلوث برجس اخليانة ابخلضوع لسلطان العدو ،فيصفق هلذا التلوث
وال حتركه غرية عليها ،أم الذي يهب انتصارا هلا وغرية عليها ،فينكر اخليانة ويتربأ من االنتماء
اخلياين؟..
ما من عاقل وإال يعلم اجلواب عن هذا السؤال.
مث أخربوين  -وأان فرد واحد ،وأنتم اجلمهرة الناشطة من البارتيني  -من منا استطاع أن ميزق حجب
اجلهالة اليت كانت مسدلة أمام أبصار العرب ،لتاريخ األكراد ومزاايهم الثقافية واألدبية والفنية
وأخالقياهتم السامية ،أان أم أنتم؟!
أما أان ،فقد أخرجت عام  1959الرواية الكردية الرائعة ((مموزين)) بعد أن ترمجتها إىل العربية،
وبذلت هلا أقصى ما لدي من البيان البالغي والفن القصصي ،وصدرهتا مبقدمة طويلة حتدثت فيها
عن أصل األكراد ومناطقهم اليت هي ملكهم واليت ال يفصل بعضها عن بعض أي فواصل إقليمية،
وعن املعلومات الدقيقة إلحصائهم ،وعن اترخيهم األديب والفين والثقايف ،وعن مزاايهم اخللقية
وشهامتهم النفسية ومشوخهم ورقتهم اإلنسانية.
وانتشرت الرواية متوجة هبذه املقدمة يف األقطار العربية كلها ،وتعرف الناس ،من خالهلا ،يف مصر
واملغرب واخلليج واجلزيرة ،ألول مرة على هذه األمة وعلى اخلصائص اليت ميزها هللا هبا ..وتوالت
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طبعاهتا املتالحقة الكثرية ،إىل أن سادت سلطة صالح جديد وبطانته يف سورية ،حيث منعت
املقدمة بعد ذلك عن النشر.
وقد زارين إذ ذاك ثلة من قادة احلركة الكردية كان فيهم عثمان صربي والدكتور نور الدين ،وكمران،
وجكرخون ،يعربون عن شكرهم للعمل الذي قمت به ،ويعرتفون أبهنم مل يستطيعوا على الرغم من
أنشطتهم احلركية وأعماهلم السياسية أن يعرفوا العامل العريب على اتريخ هذا الشعب الفريد يف مزاايه
واملظلوم يف حقوقه ،كما قد قمت به من خالل نشر هذه الرواية املتوجة مبقدمتها.
أقول :هذا ما حققته أان النتمائي الكردي ،فما الذي حققتموه أنتم من خالل جعجعتكم اليت
طال أمدها ومل ير أحد شيئا من آاثرها؟ ..إن غرييت على انتمائي الكردي ،واليت جتلت يف هذا
العمل الذي قمت به ،هي اليت تدعوين اليوم إىل التربؤ من أي عمل خياين يدنس هذا االنتماء.
وإذا تدنس الثوب الذي أعتز به ،البد إذن أن أخلعه ألطهره من الرجس الذي علق به ..والذي
ال يشركين يف هذه الغرية وموجباهتا ،ال يشركين يف شيء من االعتزاز بشرف هذا االنتماء.
وليس غريبا أن أمسع اليوم كالم من يضيق ذرعا بغرييت هذه ..فلقد كان واليزال يف األكراد من
يضيق ذرعا بصالح الدين األيويب وجهاده! ..ولقد مسعت من يقول عنه :إنه وقف حياته على
خدمة العرب ومل يقدم لقومه األكراد شيئا ،ولو كان موجودا اليوم بيننا حلاكمناه وجرمناه!!..
إنه لشرف كبري ال أستحقه أن أجدين اليوم يف موقع االقتداء بصالح الدين ،وأن أجدين مالحقا
ابلتجرمي ذاته وللسبب نفسه ،مع ألفاظ التهديد والوعيد.
غري أن ابب الرحيل إىل هللا ،كان واليزال مفتاحه بيد هللا وحده .ولقد تشبعت هبذه احلقيقة منذ
نعومة أظفاري ،عندما حتني ساعة الرحيل إليه ،سأفد إليه عاراي إال عن عبودييت الضارعة له..
ولسوف تتخلى عين آنذاك انتماءايت وعالقايت الدنيوية كلها ،وتبتعد عين مشاعر احملبني وكراهية
املبغضني .ولن ينجيين آنذاك من الكرب العظيم إال اعتزازي بصدق عبودييت له.
وصدق هللا القائل{ :إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرْحن عبدا ،لقد أحصاهم وعدهم
عدا ،وكلهم آتيه ي وم القيامة ف ردا} [مرمي]95-93/19 :
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