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على تاريخ شعبنا الكلداني السرياني االشوري ألمّطلع
عام، فيها أللفييجده سلسلة من المذابح المستمرة 

كثر من غيرها كمذابح شابور الثاني أمحطات بارزة 
وهوالكو ونادر شاه وبدر خان وميره كور ومجازر آب عام 

يدي المنظمات االرهابية وفي أوما يحدث اآلن على 1933
وأكثرها بشع المجازر أي ترتكب الت) داعش(مقدمتها 

وفي مقدمتها الرأيبحق كل من يخالفها وحشية 
المسيحي الذي هاجر أكثر من نصفه من أماكنه شعبنا 

خالل السنوات العشرة االخيرة، ولما كانت الطائفية وراء 
نشوء مثل هذه األفكار التكفيرية فال بد من القاء نظرة 

عليها.



منقسمة الى مذاهب تصل حالة العداء األديانمعظم 
بينها الى قيام كل مذهب بتكفير االخرين ولكن لفترات 
زمنية محددة كما حصل في الكنيسة المسيحية خالل 
القرون الوسطى، فأوربا لم تخرج من الفترة المظلمة 

الخلل واختارت العالج شَخصَّتوتبدأ بالنهوض اال عندما 
عن الدولة، ولكن الحالة تختلف في االسالم بفصل الدين

حيث بدأت أول بوادره عند حادثة االفك وأخذ الخالف يزداد 
عمقا وشراسة مرورا بالسقيفة ومقتل عثمان ومعركة 

االمام الجمل ومعركة صفين وخدعة التحكيم ومقتل 

علي وموت الحسن مسموما الى مقتل الحسين بطريقة 
التاريخ كالحروب العثمانية بشعة واستمرار الحروب عبر 
الى ترسيخ االنقسام أّدتوالصفوية كل هذه االحداث 

الشرخ كبيرا بين السنة والشيعة فأصبحوتحوله الى عداء، 
والى يومنا هذا، ولم يكن هذا الخالف بعيدا عن أسباب 
اندالع الحرب العراقية االيرانية التي استمرت ثمان سنوات 

، باالضافة شاب من الطرفينكان وقودها أكثر من مليون
الى ذلك فهناك اعتقادات يقدسها الشيعة بينما يعتبرها 

، وهكذا السنة كفرا كالّصور وزيارة القبور وغيرها
يبقى الخالف ويتعمق مع التطرف وإصرار كل طرف على 

صواب نهجه بما حصل قبل الف واربعمائة عام



ثر انتهاء الحرب العالمية إالعراقية الدولةعند تشكيل 
مقاليد الحكم بيد  العرب السَنة الذين ُسِلمتاالولى 

الدولة وكانوا في المؤسسات السيادية في سيطروا على 
و إعتبارهم أفترات معينة يقومون باضطهاد الشيعة 

مواطنين من الدرجة الثانية كما كانت سياسة النظام البائد 
هم من ممارسة شعائرهم لصدام حسين حيث منع

الدينية كما القى بالعديد منهم وراء الحدود والطريقة 
بها على االنتفاضة الشعبانية، وعندما القاسية التي رد

حصل التغيير تحول البلد من النظام الدكتاتوري الى 
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عندما معناهاالبرلماني اإلنتخابي، اال أن االنتخابات تفقد 
وليس أو القومية تجري بطريقة التصويت للمذهب

الحالة وبهذه الطريقة ففيللبرنامج أو الشخصية، 
ألنهم األكثرية، وهكذا دائماالعراقية يفوز الشيعة 

غياب طويل وتهميش بعدوجدوا أنفسهم في الحكم 
وبدال من مما أوجد حالة جديدة لم يألفها السنة، متعمد، 

إنتقاما السنة معظم إعتبرهاسياسةتبعوا إإصالح األمور 
إعتبروا بعض المظاهر بذريعة إجتثاث البعث كما منهم

حياء المناسبات الخاصة البالد كإتشييع بأنها تعمل على
واللعن في الدوائر الرسمية ورفع الصور والالفتات 

وكذلك الذي يستفز السنة في بعض القنواتالتلفزيوني 
في التعامل مع اآلخرين وخاصة العسكريين اإلزدواجية

، ذلك لمنع سيطرة البعثيين على القوات المسلحةو
المتمرس وتحديدا البعثيالعربي السني شعروهكذا 

بين ليلة وضحاها من حاكم انه تحول بأساليب الحكم 
الى مواطن من الدرجة الثانية فأصبح مستعدا مطلق

،ليشكل حاضنة لكل من يعارض الحكم بغية اإلنتقام
فكان االرهاب في مقدمة المعارضين الذي تواجد على 
الساحة فوجدوا فيه ما يحقق اهدافهم في االنتقام 

، ولهذاممن حولوهم  من حكام الى محكومين
السبب نرى ان المنظمات االرهابية نشطت في المناطق 

التي كان سكانها يحكمون العراق لفترات طويلة.



سماء المنظمات التي تمارس االرهاب  ضد أتتعدد 
اآلخرين، ولكن بالنظر الى تاريخ مثل هذا  النهج نرى أن 

تنجب أنجبت والتي اُألمتنظيم االخوان المسلمين يعتبر 
بأن مهمتهم هي ومهما إّدعوا، مثل هذه المنظمات

التبشير بالدين بطريقة سلمية فان الدالئل تشير عكس 
سفلهما أذلك، فشعارهم يتمثل بسيفين متقاطعين 

من سورة 60تبدأ االية الكلمة وبهذه(وأعّدوا)كلمة 

وأعدوا لهم ما استطعتم من (األنفال القرآنية حيث تقول 
به عدو اهللا وعدوكم ترهبونقوة ومن رباط الخيل 

فاختيارهم لهذه )) وآخرون ال تعلمونهم اهللا يعلمهم
إعتباطا أكثر من ستة آالف اية قرآنية لم يأِتية من بين آلا

هدافهم، هذا من وإنما له مغزاه في تحديد نهجهم وأ
خرى رأينا كيف انقلبوا في مصر من ناحية ومن ناحية أ

الحكم من تحت التبشير الى التفجير بمجرد سحب بساط 
وبالنظر الى الممارسات االرهابية للتنظيمات . أرجلهم

ختالف التسميات والتنظيمات المختلفة نرى التطابق رغم ا
نتيجة الصراع على التسلط وليس اختالف تمالتي ت

االيديولوجيات، فجميع هذه المنظمات تتفق على تخيير 

بين االسالم أو دفع الجزية وإال ) أهل الكتاب(المسيحيين 
وهنا ربما يقول البعض و ممتلكات، أالهجرة بدون اموال 

ان أهونها هي الجزية ولكن ال يعلمون ان للجزية 
من سورة التوبة تقول 29شروط وهي الذل فاالية

خر وال يحرمون ن ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلقاتلوا الذي(
يدينون دين الحق من الذين أوتوا ما حرم اهللا ورسوله وال 

ومعنى ) الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
صاغرون هو ذليلون، وهذا ما تم تطبيقه في فترات 

شروط تسمى بالشروط معينة عبر التاريخ ووضعت له 
، ولكن االرهاب الحالي عادة ما يلغي الخيارات العمرية

دة للتعامل مع الغير،الثالثة ويتخذ من الذبح الوسيلة الوحي
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صة بين والصور التي تتناقلها وسائل االتصال الحديثة خا
كما أن األعمال بدان. الشباب تقشعر لبشاعتها األ

رهابية وتسميتها بالغزوات تعيدنا الى ما كنا ندرسه اإل
ارس عن الغزوات عبر التاريخ دون أن نتصور في المد

من قبل نها كتبتاألساليب التي ُاستخدمت فيها أل
م يعطينا صورة واضحة المنتصرين، ولكن ما يحصل اليو

مس وكيف حصل، مما يدعونا الى تمجيد عما حصل باأل
أجدادنا الذين قاوموا مثل هذه المجازر وتمكنوا من 
المحافظة على هويتهم التي استلمناها منهم وخاصة 
سكان السهول الذين كانوا هدفا سهال للطامعين 

.وممتلكاتهمبنسائهم وأموالهم 



مما ال شك فيه أن هذا الفكر االرهابي يهدد ال فقط 
فحسب وانما يهدد كافة االوسطوطننا وبلدان الشرق 

لدان العالم من غير استثناء، واألساليب المتبعة لحد اآلن ب
نها أفي القضاء عليه رغم أنها تؤثر عليه وتضعفه إّال

غير قادرة على استئصاله من جسم البشرية، فالحسم 
العسكري ال يحقق الغاية المرجوة طالما هناك روافد 

سيين كبيرة له يمكن حصرها برافدين رئيبشرية ومالية 
ئمة الجوامع وفتاوي بعض علماء الدين أولهما بعض أ

ودورهم في تفخيخ عقول الشباب وتحويلهم من بشر 
هائم تعشق الموت باسم الجهاد يحبون الحياة الى ب

والجنة الموعودة، وهنا ال بد من مراقبة هؤالء في كل 
االماكن لمنعهم من القيام بهذا الدور التخريبي الذي 

ما الرافد الثاني الذي ال بد من أيهدد البشرية جمعاء، 
تجفيفه فهو الدعم المالي الذي يتلقاه هؤالء سواء من 

لفة موزعة في كافة دول معينة أم من مؤسسات مخت
وبات قاسية على الدول انحاء العالم، وذلك بفرض عق

ومراقبة المؤسسات الداعمة له ماليًاالممولة لإلرهاب
، وهذا يتطلب جهدا دوليا مشتركا ومن دونه ال واعالميًا

يمكن انقاذ البشرية من هذا الخطر الذي يهددها، وهنا 
مة والعلماء  الذين ال ال بد من االشارة الى الدور الغائب لألئ

والذين يسمون بالمعتدلين، يؤيدون هذا التطرف 
فصوتهم يكاد ال ُيسمع في إدانة هذه المنظمات 

ما نسمع بالفتاوي التي تحث ، إذ كثيرًاوأعمالها االرهابية
ولكن َقَلما نسمع فتاوي تمنع الشباب على االرهاب

أو حتى خر رهابية وتحرم القتل من الطرف اآلعمال االاأل
تفضح أعمالهم التخريبية حيث يدخلون البلدة إما لتعاطف 
ساكنيها معهم أو لنزوحهم منها قبل وصولهم، وما 
أن يدخلوها حتى يبدأوا بالذبح والهدم وفرض قوانين 
غريبة على السكان الى درجة يستغربون منها فيندمون 

انهم ولكن بعد فوات االوان، وما أن يسمعوا على احتض
منية حتى يلوذوا بالفرار بعد أن يفخخوا لقوات األبقدوم ا

كبر االلغام في الشوارع بهدف أيقاع أالبيوت ويزرعوا
.عدد من القتلى بغزوتهم هذه



اقيين منذ القدم موقفهم ُعرف عن المسيحيين العر
ال زاء كل الصراعات الطائفية فكانوا دوماالحيادي إ

نما يعملون كعامل نشر ينحازون الى جانب ضد االخر وإ
يخص الدولة السالم بين الفرقاء المتخاصمين وبما

عمالهم قية يشهد الجميع على إخالصهم في أالعرا
وفي كافة المجاالت التي كان يسمح لهم العمل فيها 

باستثناء الجيش وهي عديدة تشمل الكثير من المجاالت
أو من، فلم يشكلوا يوما خطرًاوالشرطة وقوى األ

كن كل ذلك لم على الحكام أو على جيرانهم ولتهديدًا
.ضطهاد في فترات معينةيجنبهم التمييز واإل

حتى الذين ،رهاب تطال كل العراقيينغم أن نار اإلفر
كما حصل في النهجيؤيدون هذا الفكر ويدعمون هذا 

ولكن تأثير نبار ويحصل اليوم في الموصل،ديالى واأل
شعبنا يختلف عَما هو عليه لدى رهابية على األعمال اإل
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من بغداد وديالى ُهجِّرواخرين باستثناء اليزيدية، فالذين آلا
من ولكن رجعوا الى أماكنهم بعد إستتباب نوع من األ

شعبنا الكلداني السرياني االشوري يلجأ الى أية دولة 
ضطهده، بلده الذي إكر بالرجوع ثانية الى تقبله وال يف

وهذا النزيف في تزايد مستمر مما يهدد وجود هذا 
رضه بالزوال النهائي، هذا من ناحية أعلى العريق الشعب 

ومن ناحية اخرى فلالخرين مناطقهم التي يصعب على 
االرهاب دخولها كالشيعة واالكراد وهذا غير متوفر 

الذي ليس لديه ميليشيات وال حتى مسلحين لشعبنا 
نه ثبتت االحداث االخيرة بأأ، وحتى سهل نينوى ايتهلحم

.ليس في منأى عن وصول االرهابيين اليه بسهولة



ستقبل مسلمو معلوال إشاهدنا على الفضائيات كيف 
وفي الموصل رهابيو جبهة النصرة بالهالهل،إالسورية 

رحب بعض الموصليين بإرهابيي داعش ومنهم من 
على جيرانهم المسيحيين وهذا ما حصل أدّلاءصبحوا أ

حيث ينقلب الجيران بسرعة ضد من ،في تلكيف وبغديدا
ويقومون بتهجيرهم كانوا يشاركونهم الزاد والملح

ماكن إنها ظاهرة تتكرر في معظم األوسلب بيوتهم.
ما بدافع البداوة التي تعتبر عمليات السطو وقطع الطرق إ

أما ممارسة المهنة (رجولةذبح الرجال ووالنهب والسلب 
الجيران غنائم وأموالعتبار نساء و بدافع إأ، )مهانةفُيعتبر

نه بمجرد دخول عدد هكذا نرى أ. حرب وبذلك تحل لهم
رهابيين الى بلدة معينة سرعان ما يتضخم من اإلقليل 

من أهل البلدة أو ضعافهم اليهم ددهم بانضمام أع
وممتلكات الجيران وأموالبنساء طمعًاالبلدات المجاورة 

وعلى االرجح هكذا ،الذين يتحولون الى كفار بنظرهم
ولكن بدخول االرهاب حانت الفرصة ،كانوا يعتبرونهم

لصدور، هذا وأكثرهم كانوا الى للمجاهرة بما في ا
.واالمثلة عديدة على ذلكن كإخوةمس القريب يعيشواأل



ى القوى التي تعول كل االمور العديدة هي اآلراء
إلغاءفي ذلك الى درجة الدولية بعضهم يذهب بعيدًا

ن أالعامل الدولي فقط، علينا ان نعلم وإبقاءدوار ألكل ا
الدول تحدد سياساتها بناء على مصالحها وليست 

رى فقدان أجمعيات خيرية، وبما يخص شعبنا وواقعه 
وكلنا نعلم كيف خان االنكليز حليفهم هذه المصلحة، 

الصغير ووافقوا على االصرار التركي بعدم السماح لهم 
يا عن بالرجوع الى مناطقهم في حكاري مقابل تنازل ترك

حتالله من قبل إليها بذريعة إالمطالبة بضم لواء الموصل 
نه مشهد إ، العالمية االولىنتهاء الحرب إاالنكليز بعد 

عتماد على اإلّالاليس أمامناالواقع مام هذا يتكرر وأ
الضغط على الحكومات للتحرك، وبهذا المجال اسلوب

نمتلك قدرات كبيرة اذا استخدمناها بصورة صحيحة، 
حيث يتوزع شعبنا على كافة دول العالم وله في دول 

ا يؤسف صنع القرار قوة عددية ومالية وثقافية، ولكن مم
طلوبة، فمثال في نه ال يستخدمها بالصورة المله أ

ال يشارك بها في ،االنتخابات العراقية التي تتطلب العدد
ى واحد بالمائة وحتى والية مشيكن االمريكية سو

ش بحق شعبنا وتشريده لم يكن رهاب داعالتظاهر ضد إ
بعضها ال ،نما تقوم مظاهرة هنا واخرى هناكموحدًا وإ

قل أيصل عدد المشاركين فيها المائة شخص وهو 
. في ليلة واحدةحد االندية ير من الذين يرتادون أبكث

و نتيجة خالصة القول أن الدول تعمل حسب مصالحها أ
الضغط، ولما ال تجد في شعبنا ما يحقق مصالحها فلم 

الضغط بنشاطات موحدة ومنظمة بعيدًايبقى امامنا اال 
.عن االنقسام واالنانية



نسحب من الموصل سمعنا أن الجيش العراقي إ
ثمينة بطريقة غامضة تاركا كل أسلحته ومعداته هدية 
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دى الى إفراغ الموصل العريقة من لداعش مما أ
، بعدها بفترة قصيرة إنسحب البيشمركة من المسيحيين

بلداتنا شرق وشمال الموصل فنزح عنها سكانها ودخلت 
ما حصل في سنجار تال وهذا داعش بعضها من غير ق

ر مجموع المسيحيين النازحين بأكثر من مائة قّدفُييضا، أ
والسؤال هنا يبقى الى متى تبقى مثل هذه الف مهّجر، 
ن أر دون االنسحابات الغامضة وشعبنا ُيَهجَّالحالة في 

يعلم أسباب ما يحصل كما لم يشارك في إتخاذ قرار 
االحداث تحصل رغم أن االنسحاب أو حتى يعلم به مسبقًا

.راضيهعلى أ



رهاب ال بد من لكارثة التي حلت بشعبنا نتيجة اإلازاء ا
قليم كردستان أف لحكومة شارة الى الموقف المشّرإلا

،بفتح االبواب للجميع وتقديم المساعدات الممكنة لهم
ولوال هذه االلتفاتة االنسانية الكريمة لكانت تبعات 
االحداث اسوأ وعدد الضحايا يصل الى ارقام مخيفة، كما 
ال بد من االشارة الى مواقف بعض المحافظات الجنوبية 

علنوا عبر أمثل ميسان وذي قار والبصرة حيث 
بوابهم مفتوحة للمسيحيين، أان ورجال الدين مسؤوليهم 

مواقف تسجل في التاريخ وستتذكرها ان مثل هذه ال
.االجيال



الرأيهمها أراء عديدة آتتردد في صفوف شعبنا 
الى الهجرة الى البلدان االخرى لفقدان االمل الذي يدعو 

بالعيش في بلدان الشرق االوسط التي تشهد زيادة 
، ورغم الصعوبات التي التطرف الديني وانتشار االرهاب

يتضمنها هذا الرأي اال انه ال يمكن الوقوف ضده لصحة 
ستحالة العيش بمثل هذه إاالسباب التي تؤدي الى 

والرأي الثاني رغم انه ال يقف بوجه االول اال انه . االجواء
والوطن الن مستقبل الهجرة يصر على التمسك باالرض 

شعب عريق، نصهار ووضع خاتمة لوجود إلاّالليس ا
رى ضرورة تقديم الدعم لشعبنا أوأمام هذان الخياران 

.كان خيارهأّيًا

شتداد ظاهرة الهجرة الى الخارج فهناك من رغم إ
سيبقى في البالد سواء عن رغبة أم لصعوبة الهجرة 
ولهؤالء ال بد من ترك الخالفات الجانبية والعمل معا 

دعمهم ومساعدتهم في لوعلى كافة االصعدة 
لى خيارهم هذا الذي يعتبر وحده الكفيل بالمحافظة ع

رضنا التاريخية التي فيها هويتنا القومية والدينية على أ
الف السنين، وللواقع الذي يعيشونه لحضارة قبل آبدأت ا

فخيارنا الوحيد ،والظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة
ي سهل منطقة آمنة فيجاد إفي المرحلة الحالية هو 

عن نينوى يتمكن سكانها من العيش بأمن وسالم بعيدًا
، من أجل تحقيق ذلك ال بد من المستمرةالتهديدات 

فة االصعدة فبدونه ال يمكن إنقاذ العمل جميعا وعلى كا
ن يسود السالم في شعبنا من محنته هذه آملين أ

المنطقة وفي عراقنا العزيز كي يتمكن شعبه بكافة 
عن الطائفية ناته من العيش بأمن وسالم بعيدًاكوم

ي نوع ، أو أاو مذهبيًااو دينيًاسواء كان عرقيًا،والتمييز
آخر من أنواع التمييز بين العراقيين التي تؤكده كافة 

.الدساتير التي تبقى حبرا على ورق

11
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طلقت اإلعالمية العراقية أ
حملة كلنا ” داليا العقيدي“المسلمة 

مسيحيون، التي تعلن بها رفضها 
لما يجري من عمليات تهجير 

.وإستهداف للمسيحيين الموصل
وقالت في حديث مع جريدة النهار 
اللبنانية إنها قررت وضع الصليب 
حول رقبتها والظهور في نشرة 

الطائفي ألن التعدد الديني و“األخبار 
هو ما جعل العراق مهًدا للحضارة 

ما فائدة “وكتبت: ”. والعلم والثقافة

التاريخ والحضارة ونحن نعود الى 
الوراء، الى ايام الجاهلية والتخلف، فالمسيحيون اهل هذه االرض وال يمكن ان 

انتم “ :وأضافت”. نستمر فيها بغيابهم او بغياب اي مكّون آخر من العراق
بسيطةانسانةانا…لكافرون المشركون المرتدون قاطعوالرقابالتكفيريون ا

دينديننا“: بالقولوختمت. ”هوايتهممراجعةدونوطنيابناءحقوقعنادافع
سالمية السياسية جعلت المسلمين المعتدلين من االالفاشيةوهذهتسامح

االلتزام أمثالي يخجلون من دينهم وطائفتهم والخوف يدفع بالكثيرين الى 
.الصمت، وانا لن أصمت عن هذا الظلم

ما قامت به االعالمية نال استحسان الجميع مؤكدين بأنه يظهر الوجه السمح "
وقد .لالسالم الحقيقى وليس أسالم الدواعش وغيرهم من عمالء الصهاينة

ذكرت أن وضعي للصليب اليعني إني غيرت ديني كمسلمة وعلمانية.

************************************************************************************
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*********************************************************************************

أحقًا  ستندثر رموزك ياعراق؟...
عام2000ك منذ ئالصليب أرتفع في سما

...رمزًا للسالم والحب والتضحية
الوحوش البشريةزيله تفهل س

هل تقمص هؤالء ثوب الشيطان؟
ليعيثوا في األرض فسادًا  ؟!..

لغتي السورث:

هل ستختفين من الرحم الذي ولدت منه: أرض بيث نهرين 
: آشور وبابل؟!
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ومن األخبار المهمة الخاصة بالشأن المسيحي واألقليات من يزيديون 
:وتركمان، على المستوى العالمي

 بمصيبة حملة عضو الكونغرس األمريكي الجمهوري (فرانك وولف) للتعريف
ه خطابه ّج، حيث واألقليات في العراق نشرته وكالة(واي نيوز اإلخبارية العراقية)

إلى أوباما ُمعلنًا فشله بحماية األقليات في العراق. وكان في وقت سابق ومن 
خالل جلسة إستماع للكونغرس الميركي توضيحًا لمعاناة أهل الموصل عند 

الدولة األسالمية ضدهم، وأشار إلى تشريدهم والتمييز العنصري الذي مارسته
حرف"ن" الذي كُتب على منازل المسيحيين، لغرض تمييزهم بوضوح عن 

اآلخرين، حيث جذب معه أثناء المناقشة لوحة كبيرة ُخطَّ عليها الحرف (ن



الجمھوري البارز اتھم عضو الكونغرس النائب

(فرانك وولف) في خطاب وجھه للبیت األبیض، 
الرئیس باراك أوباما وإدارته بالفشل فى حماية 
األقلیات الدينیة وتاريخھم فى العراق من فظائع 

وقال وولف فى خطابه، الذى بعث به . داعش

ألوباما، "السید الرئیس، أنت وإدارتك فشلتوا، 

وفريقه جمیعكم وزير الخارجیة جون كیري 
."تحتاجون للتحدث علنا

ضاف، أن "لقاء مستشار للبیت األبیض، أو

متوسط المستوى، مع مجموعة من قادة الطائفة 
اآلشورية، ال يكفي. بل في الواقع لم يكن أكثر 

.من مجرد لفتة فارغة"، حسب وصفه
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وأكد السیناتور الجمھوري البارز أن "جريمة 

العراق وغیرھم من إبادة جماعیة لمسیحى
األقلیات، تجرى أمام أعین الجمیع دون تحرك 

الجرائم الوحشیة لداعش "ساكن"، وأشار إلى 
وقیامھا بالتمثیل بجثث ضحاياھا وتصويرھم من 

أجل عرضھم على العالم"، وقال إن "أحد 
الفیديوھات كان وحشیة لدرجة ال يمكن تحمل 

."مشاھدته

وضاع إلى نحو ولفت في خطابه إلى "تطور األ
أكثر خطورة، إذ وقع بالفعل اشتباكات بین داعش 
وقوات البیشمركة على حدود إقلیم كردستان، 
مما اضطر الیزيديین إلى الفرار من المنطقة التى 

عاشوا فیھا منذ آالف السنین"، وحذر بالقول "إن 
الوقت ينفذ"، متسائال "كم من الناس يجب أن 

."لوضع؟يلقوا حتفھم حتى نقر بھذا ا

واقترح وولف عدًدا من الخطوات التى يمكن 
اتخاذھا فى الوقت الراھن، وعلى رأسھا تصديق 

الرئیس أوباما، سريعا، على مشروع القانون 
الخاص بتعیین مبعوث خاص لتعزيز الحرية الدينیة 
فى الشرق األوسط، الذى وافق علیه مجلسو 

ير النواب والشیوخ قبل شھر، وحثه على توجیه وز

الخارجیة ومدير الوكالة األمريكیة للتنمیة إلعادة 
برمجة األموال المتاحة حالیا، لتوفیر الموارد لتلك 
المنظمات غیر الحكومیة الموثوقة، وتعیین 
مسؤول رفیع المستوى فى اإلدارة يقود عملیة 

تنسیق موارد الحكومة األمريكیة الالزمة لوقف 
ر علنا ھذه اإلبادة الجماعیة، وتقديم الشك

للسلطات الكردية لدورھا فى حماية المسیحیین 
واألقلیات الدينیة األخرى الفارة من داعش، والتى 

.وجدت ملجأ فى اقلیم كردستان

كما دعا الى العمل مع المنظمات غیر 
الحكومة الموثوقة، مثل خدمة اإلغاثة الكاثولیكیة 

ومنظمة "إغاثة األطفال" والیونیسیف وغیرھا 
على استعداد للعمل على أرض الواقع ممن ھي

فى مساعدة ضحايا عملیة اإلبادة الجماعیة، 
مشیًرا إلى أنھا بحاجة للمساعدة من أجل 

.الوصول إلى الكثیر من الضحايا

»«2014/8/6
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.

الكاتب والمحلل السياسي عادل مالك لـ"إيالف" إن الجانب قال:بيروت
اإلنساني للمجتمع الدويل يّدعي الحرص عىل حقوق اإلنسان والمضطهدين، أما من 

ت، من دون أي دعم دويل إال من خالل مجلس األمن، حيث التطبيق ُتترك األقليا
."الذي دعا يف رسالة إىل احترام حقوق األقليات من دون اتخاذ أي قرار فعيل

ويضيف مالك: "ال يمكن التحدث عن موقف مبدئي من الدول الغربية الكبرى حيال 
المحافظة عىل ما تتعرض له األقليات، خصوًصا يف منطقة الشرق األوسط بسبب

."تنظيم داعش وغيره من التنظيمات التي تستهدف األقليات

ويعترف مالك بالتخاذل الدويل تجاه األقليات يف العراق، ويؤكد أن هنالك إزدواجية 
يف المعايير بالنسبة للدول الغربية، فدولة كفرنسا يعلن رئيسها فرنسوا هوالند أو 

ن موصل العراق بالتحديد، باعتبار وزير خارجيتها استعداد فرنسا استقبال النازحين م
أن فرنسا لها باعها الطويل يف هذه المنطقة وتتعاطف تلقائًيا مع األقليات 
المسيحية، والسؤال الذي يطرح بحسب مالك هل هذا يكفي؟ طبًعا اإلستعداد إليواء 
النازحين الذين اضطروا إىل هجرة قراهم ومنازلهم، فكرة جيدة من حيث المبدأ إنما 
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ضمن حقوق األقليات بالتعرض ال ت
إىل أخطار أخرى، ونعم هناك تخاذل 
دويل يف معالجة قضية األقليات يف 

."الشرق األوسط

مصالح الغرب
ويرى مالك أنه ما ُيمنح لألقليات 
هي ضمانات كالمية وليست عملية، 
وقال:" الدول الكبرى تتبع مصالحها 
وال تشّكل جمعيات خيرية، وهي 

أوالً وأخيًرا الحفاظ عىل تريد 
."مصالحها

ولكن هل تبقى هذه األقليات يف 
المنطقة يف ظل اإلبادة التي 
تواجهها؟ يقول مالك نتحدث عن 
داعش وعن تنظيمات أخرى مشابهة 
تبيد األقليات وتشكل خطًرا داهًما 
عىل وجودها، واألقليات ليس لها من 
يدافع عنها بشكل فعيل، وعىل تلك 

تستجمع ذاتها وتحاول األقليات أن
أن تقيم عالقات جديدة مع دول 

.تؤمن وتدافع عنها

الضربات األميركية
ويلفت مالك إىل التردد حيال موضوع 
العراق، خصوًصا بعد مناشدات كثيرة 
من الدول للتدخل للحد من مخاطر 
تنظيم الدولة اإلسالمية، وأميركا 
التي تعتبر أن أصابعها احترقت يف 

وسط وخصوًصا العراق، ال الشرق األ 
تريد تكرار هذه األزمة، وما فعله 

الرئيس األميركي أنه أعطى أوامر بقصف جوي لبعض المواقع التي يتجمع فيها 
تنظيم داعش، يؤشر إىل إرتباك أميركي، فمن جهة ال يمكن التدخل عىل األرض عىل 

تنظيمات اإلطالق ويف المقابل الطيران الجوي العسكري قد يسدد ضربات إىل
إرهابية، لكنه لن يمنع مخاطر هذه التنظيمات عىل اإلطالق، فهي تبقى خطوات 

."رفع عتب" ال أكثر وال أقل

عوامل سياسية
بدوره، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي معن بشور يف حديثه لـ"إيالف" أن ما يحرك 

بالدرجة المجتمع الدويل وتنظيماته وهيئاته وحكوماته، هي عوامل سياسية 
األوىل، وإن كانت لتلك الحكومات وامتداداتها مصالح يف تضخيم قضية ما، ال 

.تتأخر، وإذا كانت لها مصالح يف التعتيم عىل قضية ما فال تتأخر أيًضا

ويلفت بشور إىل أنها ليست مسألة حقوق إنسان وحماية جماعات ومكونات 
الحكومات والمنظمات إىل حد معينة، بقدر ما هي مسألة مرتبطة بمصالح هذه

كبير، لذلك ما نشهده يف العراق هو اضطهاد ديني وعرقي ومذهبي وكلها أنواع 
يجب مقاومتها وخصوًصا من قبل المجتمع الدويل، لكننا نراه يغمض عينيه أمام 

.مصالحه
ويؤكد بشور أن الضربات األميركية لن تجدي نفًعا يف العراق، ولن تغّير معادلة 

، وربما مثل تلك الضربات تؤدي إىل التدخل األميركي حيث نتائجها سيئة األمور
.عىل مجتمعاتنا، وهي بالطبع ال توقف التمدد الذي يقوم به داعش

)عن موقع إيالف(
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كلنا مسيحيون

 
كلنا مسيحيون، انطالقا من هذه العبارة 
نظمت مجموعة من الناشطني في السلم 
االجتماعي وقفة احتجاجية امام كنيسة مرمي 
العذراء وسط احللة على خلفية تهجير 

.مسيحيي نينوى على يد مسلحي داعش
واعتبرت االعالمية هبة الزبيدي "أننا شعب 
واحد وارض واحدو ولن نقبل بالطائفية 

."والتقسيم، وقلوبنا مع املسيحيني

ودعا هشام العيسى، رئيس مجلس الثقافة 
لآلداب والفنون "جميع العراقيني للتظاهر والتعبير 

"عن تضامنهم ووحدة صفهم جتاه هذا البلد
دى طيبا في نفوس هذه الوقفة القت ص

مسيحيي بابل وزادت من اصرارهم في البقاء على 
ارض هذا الوطن، فيما طالبوا اجلهات احلكومية 

.بضرورة حماية االقليات
وذكر سامي متي، مسؤول كنيسة مرمي العذراء 
في احللة:  "أن املوصل مدينتا ونحن اهل احلضارة 

عود يوما والتاريخ وال ميكن ان نتركها بل البد أن ن
."الى مساكننا

ودعا علي ابرهيم، عضو اللجنة املركزية للحزب 
الشيوعي "كل املتنفذين لالسراع في تشكيل 

حكومة وطنية ودحر االرهاب 
في كل املكان وإعادة احملافظات التي 

"سيطرت عليها داعش.
وبحسب مراقبني، فان تهجير مسيحيي املوصل 

لها على باقي يُعد سابقة خطيرة قد تلقي بظال
مكونات اتمع وتدعوهم للهجرة مالم تتخذ 
اجلهات املعنية موقفا موحدا إليقاف إنتهاكات 

حقوق االقليات.
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، وتركيا الفتاة وليدتها،إرتكبتها األمبراطورية العثمانية البائدةالتي إن الجرائم
ائها وبعدها، هي وىل وأثنني قبل الحرب الكونية األ بحق شعبنا الكلدوآشوري السريا

... ، وترتقي إىل مستوى اإلبادة الجماعيةيعة يندى لها جبين اإلنسانيةجرائم فظ
ث أنها موّثقة بالصور والكتابات عن شهود حي،وال تخفى هذه الجرائم عىل أحد

والصحفيين أو من السواح األجانب،سواء من الناجين من مجازر الموت،عيان
، فالبد يف التستر عليهايرهم. ولم يفلح التعتيم اإلعالميوغوالدبلوماسيين

للحقيقة ان تظهر يف يوم ما رغم المراقبة الصارمة عىل تسريب األخبار أو نشر 
كل شخص يتجرأ عىل ذلك. البل أن طمس الحقائق الزال لاألتراكالصور، ومعاقبة

ال تدع أحداً يتكلم عنها حتى اآلن رغم إنقضاء قائماً إىل اليوم فالسلطات التركية 
مدة طويلة عليها ولو باإلشارة، وُتحاسب كل من يخرق هذه التعليمات وُيعرّض 

أقبولط السرياني، عندما أشار فقط ،يف نفسه للعقوبات القاسية، كما جرى للخوري 
انية عن تلك الجرائم. ولوال تدّخل منظمات إنس،تصريح ألحد الصحفيين األتراك

عالمية كثيرة لكان نصيبه السجن حسب القوانين التركية البوليسية الجائرة.

التي حدثت أثناء الحروب إن التاريخ ُيذّكرنا بكثير من اإلنتهاكات والتجاوزات
إعترفت بتلك او الجهات التي مارستها، السابقة، ولكن كثير من تلك الدول

وطلبت الصفح عنها بعد أن أدت ما عليها من تعويضات ألصحاب ،اإلنتهاكات
هناك من الدول من إرتكبت مجازر ضد اإلنسانية، واعتذرت عن أفعالها، .  فالعالقة 

وقدمت تعويضات معينة للمتضررين، فاليابان مثالً إعتذرت للصين بسبب المجازر 
الحرب العالمية الثانية الصينية قبل -التي إرتكبتها طوال فترة الحرب اليابانية

، وردد علناً 1992بزيارة لبكين يف اكتوبر وخاللها، عندما قام األمبراطور الياباني 
هذا اإلعتذار ُمبدياً إستعداد بالده لتعويض الصين من خالل تمويل عدد من مشاريع 

التنمية الضخمة تقوم بها اليابان يف الصين.

نوب شرق آسيا للمارسات الجنسية التي قام كما إعتذرت اليابان لدول أخرى يف ج
بها الجنود اليابانيون بحق النساء من تلك البلدان للترفيه عن الجنود اليابانيين، 

وتعهدت بالتعويض لعائالت آالف النسوة بمبالغ مالية كبيرة. 

لذين ينحدرون من أصل ياباني ، لواعتذرت ايضاً الواليات المتحدة األمريكية
عام المعاملة التي القوها إثر الهجوم الياباني عىل ميناء بيرل هاربربسبب سوء 

م، حيث اعتبرت السلطات األمريكية يف ذلك الوقت أن كل أمريكي من أصل 1941

30



/ Hummrabi352014

ياباني هو خائن للواليات المتحدة 
األمريكية. وعىل هذا اإلتهام 
الجماعي  تم حصر اليابانيين يف 
معسكرات إعتقال إىل أن إنتهت 

رب العالمية الثانية. ونظراً لذلك الح
إعتذرت الحكومة األمريكية وعّوضت 
لهم بمبالغ كبيرة بسبب اإلتهام 
السابق وبسبب ما لحق بهم من 

متاعب ومعاناة نفسية ومعنوية.

أيضاً إعتذار روسيا وال يفوتنا
لليابان بسبب الوحشية التي 
اُستخدمت يف معاملة األسرى 

رب العالمية اليابانيين أثناء الح
الثانية، حيث أقدم الروس عىل قتل 
جميع األسرى اليابانيين يف الجبهة 
الشرقية، األمر الذي يتناقض 
والمواثيق الدولية التي ُتحدد كيفية 

التعامل مع أسرى الحروب. 

أما ألمانيا، فقد إعتذرت للعالم أجمع 
عن الجرائم التي إرتكبتها النازية 
الهتلرية، وخّصت باإلعتذار اليهود 
الذين قدمت لهم التعويضات 
السخية، وهو األمر الذي كان له األثر 
البالغ يف بناء اإلقتصاد اإلسرائييل، 

عم د والزالت ألمانيا تدفع ألسرائيل وت
كات إقتصادها بسبب إنتها

الهولوكوست.

ّفَر العالم اإليطايلعندما كُ ،م1633والفاتيكان بدوره إعتذر عن خطأ إرتكبه عام 
عتذر عن األخطاء التي ه العلمية عىل كروية األرض، كما االشهير غاليلو إلثباتات

ايضاً أرتكبت بحق بعض الكنائس األرثوذكسية يف فترة اإلنشقاقات. واليفوتنا
اإليطالية لشعب ليبيا، للمظالم التي حصلت أثناء فترة إستعمارها.إعتذار الحكومة

من أجل ،  ولزوم اإللتزام بها وتبقى تركيا وحدها، التعرف معنًى لثقافة اإلعتذار
إنشاء عالم أكثر عدالة. أهي أكثر ديمقراطية من الحكومات التي أعربت عن 

ّ يةهجخطاء حصلت؟ أم هي الكبرياء والعنإعتذارها أل  ف عقلية الفارغة التي ُتغل
إرتكبت إنتهاكات ،ُتركيا وليدتهاو سياسييها؟..فاإلمبراطورية العثمانية البائدة 

: ضمن دولتهارهيبة وُمفزعة بحق المدنيين العزل من الشعوب المسيحية
إبادة مصاب أرمنية،يونانية، وشعبنا الكلدوآشوري السرياني الذي أصابه هو اآلخر 

، جذوره من مناطق شاسعة يف تركياقلع ، أّدت إىلوممارسات الإنسانيةحقيقية
ما كان ، يف حين تلك المناطق التي كانت يف األصل أرضه من آالف السنينن

.األتراك سوى غزاة طارئين

ها: أال تستحق كل تلك الجرائم واإلبادات الجماعية وهنا نسأل سياسييها ومدبري
لحكومات التركية المتعاقبة أحداث رهيبة كتلك التي األعتذار؟ بأي قيم تزن ا

زر يسير؟.. نولوحصلت؟ ماهي شرعتهم التي يركنون إليها؟ هل فيها من اإلنسانية
عائلة الشعوب لقبولها ضمنُترّوج اليومية الفارغة، تراهاوعالوة عىل هذه العنجه

بحق األقليات متناسية تركتها الثقيلة يف الممارسات اإلجرامية األوربية المتحضرة، 
الدينية التي أبادتها من ديارها. واألدهى من ذلك أنها التزال تصر عىل قناعاتها 

تدافع عن شعوب اليوم البل نراها وتنّكرها لتلك المجازر الدموية جملة وتفصيالً.
، بينما يداها ملوثة بشكل ُمريبهمجاورة لدفع الظلم عنها، وُتناور يف هذا اإلتجا

بدماء األبرياء. حقاً يصح قول الشاعر:

وتأتي مثله      عار عليك إن فعلت عظيمالتنه عن خلق 
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وأين تقع مدينة من هو المطران أدي شير؟...
سعرت؟...

محافظة (سعرت)سعردما ثور، أهو مؤلف كتاب كلدو وآ
.(siirt)تقع يف جنوبي شرق تركيا، إسمها بالتركية

مقدمة كتاب كلدو آشور الذي كتب مقدمته بحسب 
هو من مواليد "فالمطران أدي شيراألب فرنسيس شير،

بوين إشتهرا بالتقوى ومخافة أمن 1867شقالوة عام 
. تربى عىل حب أمته "الله، إسمه صليوا( المصلوب)

لمنادي ضمن كتاباته بأن شعب السوراي ولغته، وهو ا
هم قوم واحد: كلدان آشوريين. اليمكن فك إرتباط 
األسمين عن بعضهما البعض. فنحن اليوم من أحفاد 
اآلشوريين والبابليين واألكديين والكلديين... فتلك 

حلقات حضارية متتابعةمرت عليه ُمسميات لشعب واحد 
. أساسياتهابنت حضارة واحدة يفيمسميات مختلفة،

المصالح سببها رغم وجود الصراعات والنزاعات التي ف
فتلك الصراعات لم تكن الشخصية وحب السلطة، 

، ألن أطراف الصراع شعب واحد، يف كل قوميةصراعات 
أألكدية ، أو تاريخه وعباداته، ويف لغته ُمقومات وجوده

قول: أن تلك النزاعات أشبه مايكون بصراع أ.الواحدة
األمويين والعباسيين عىل الحكم وهم عرب، أو بصراعات 
الدويالت اإليطالية قبل إستحداث دولة إيطاليا 

الموحدة.

رسم أدي شير كاهناً عىل يد غبطة البطريرك مار إيليا 
1889عبو اليونان يف عام 

قسية اللغة التركية، وبدأ ُيترجم بعضاً من الصلوات الط
من كتاب صالة الفرض إىل اللغة التركية. 

أُقيم مطراناً لُكرسي أبرشية سعرد(سعرت)، وبجهوده 
الممتازة، إستطاع أن ُيعرّف العالم بتراث ُأمته وعظمتها 
وغناها وأمجادها ورجالها العظام. وبفضل العلماء 

للناس حقيقة األوربيين واآلثاريين الُمنقبين أظهر
شعبه وأمته. 

ويستمر األب فرنسيس شير(الشقالوي) يف المقدمة 
وبينما كان أدي شير يف التي كتبها يف كتاب كلدوآثور:

العالمية بأوج نشاطه وقمة عطائه، إندلعت الحر 
األوىل فانهزم الجيش التركي بقيادة جودت باشا أمام 
الجيش الروسي شر هزيمة يف معركة وان، لكنه يف 
إنسحابه قضى عىل ثمان إبرشيات كلدانية، فأباد كل من 

لة منهم صادفه، فقتل العديد منهم، وأسر غيرهم ، والق
.  ولما إقترب الجيش التركي تمكنت من الفرار والنجاة

سعرد، حاول آل بدر خان الذين كانوا أصدقاء المطران من 
، قذوه، ولكن المحاولة باءت بالفشلأدي شير أن ين

. ود صدره بالرصاصفأُلقي القبض عليه، ومزَّق الجن
ستطردويعىل هذا الرجل العظيم، ......وقضوا هكذا 

هكذا يموت الرجال : يف ُمقدمتهشيرفرنسيساألب
.   1915حزيران 17ذلك يف وكان العظام موت األبطال، 

األب فرنسيس شير ومن الُمفيد أن ُنشير إىل ما لمسه
ضعف الوعي القومي عند شريحة كبيرة من أبناء عن 

ففي ،شعبنا، والتهميش واإلضطهاد الذي ُيالقيه اليوم
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، 2006المقدمة التي كتبها لكتاب كلدو وآثور عام تلك 
يقول أيضاً:

حقاً، أن نشاهد اليوم بأم أعيننا هذا " ومن المؤسف 
الشعب الذي كان يف ماضي األيام دولة عظيمة قد إندثر 
وتبعثر. وهذه اللغة التي كانت اللغة الرسمية لبالد 
الرافدين والشرق األوسط لألمور اإلدارية والمعامالت 
التجارية، والكتب الرسمية، يلفها اإلهمال وطواها 

ئها. حيث يخجل الكثيرون النسيان حتى من ِقبل أبنا
بها، وصاروا منهم أن ينتسبوا إليها، وآخرون أن يتحّدثوا

نهم عرب وهم ليسوا بالعرب.أيتكلمون العربية وك

ومن المؤلم أن نرى آخرين من أبناء وطننا يحتقرون 
هذا الشعب الشريف الذي فاق شعوب العالم ببأسه 

يين الذي لوآدابه وصنائعه ويستهزؤون بالقرويين والجب
(اآلرامية)"  الزالوا يتكلمون اللغة الكلدانية

يف الحقيقة أن كلمات األب شير تصيب كبد الحقيقة، 
فوجود المسيحية يف مشرقنا يلفه الضعف يوماً بعد 
يوم بسبب الضغوط التي تؤدي إىل الهجرة، فأصبح 
شعبنا يف خطر كبير. فالُمضايقات مستمرة من كل جانب، 

األمور اليوم إىل اإللتفاف والسطو عىل حتى وصلت 
ا.هوتا األقليات إمعاناً يف إستضعافمقاعد ك

(سالم كجوجا) 
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كتب أحد الُمعلقين على المقاالت في أحد المواقع:
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names of Assyrian missionaries in rows on the narrow sides of the stone with the corresponding Chinese

characters denoting the Chinese synonyms or phonetics for the Assyrian names.
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119101978

 .ُولد في الموصل من عائلة مسيحية معروفة
حصل شهادة الماجستير من المعهد الشرقي في 
جامعة شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية عام 

القديمة. تعّلَم في موضوع اآلثار واللغات1938
بنجاح مع الدكتور الخط المسماري، وقاد التنقيب

طه باقر في عقرقوف والدير وتل حرمل والضباعي 
والمقّير وحسونة والحضر، فنشر نتائج اعماله هذه 
داخل وخارج العراق، وبذلك وضع اُألسس العملية 

ار. لما يمكن ان ُيطلق عليه:المدرسة العراقية لآلث
سيس أول معهد أإستثنائيًا لتكما بذل جهدًا

لدراسة اآلثار والحضارات القديمة في البالد عام 
، بالتعاون مع زمالئه في حقل التعليم 1951

العالي. وتخرَّج من هذا المعهد الكثيرون الذين 
أصبحوا النواة التي إنطلقت منها تشكيالت الهيئة 

في تحرير مجلة العراقية لآلثار. كما كان عضوًأ 
ألثارية، وأّلَف كتب عديدة المطبوع منها سومر ا

تجاوز العشرة كتب، بإلضافة إلى المقاالت 
والبحوث العلمية الراقية.

219151987 

من عائلة مسيحية معروفة. ُولد في بغداد
حاصل على شهادة الدكتوراه في علم اآلثارمن 

. عمل 1943جامعة بازل في سويسرا عام 
رة اآلثارن ثم مديرًا للمتحف ُمفتشًا في دائ

العراقي، وأستاذًا ُمحاضرًا في كلية اآلداب/جامعة 
ًا في مجلس المتاحف الدولي بغداد، وكان عضو

. حضر الكثير من مؤتمرات مّقره لندنالذي 
المعارضوأقام الكثير من اليونسكو اآلثارية. 

وافتتح عدة متاحف أثارية في العديد من اآلثارية
مدن العراق.

كتاب كنوز المتحف 1972صدر له عام 
العراقي وهو موسوعة تحكي قصة الحضارة على 
أرض العراق بحسب تسلسل العهود مع ثبت 
بقوائم أسماء الملوك والخلفاء الذين حكموا 
العراق، كما ُطبع له دليل المتحف العراقي عام 

كما أصدر نشرة الوركاء ونشرة نفر.1960

319091994
 ُولد بشير يوسف فرنسيس في الموصل. خريج

دار المعلمين العالية. عمل ُمدرسًا لمادة التاريخ 
بعدها نقله ساطع الحصري إلى 1938إلى عام 

دائرة اآلثار بوظيفة ُمفّتش عام. شارك في مؤتمر 
اآلثار األول في دمشق خالل واجباته الرسمية، قام 

د األثرية باستكشاف المواقع األثرية والشواه
التاريخية والمباني القديمة في معظم أنحاء 
العراق. وسّجل عن كل موضع ُمشاهداته ودراسته 
عنه في ملفات خاصة بدائرة اآلثار. له مؤلفات 
عدة تجاوز المطبوع منها العشرة في مواضيع 
التاريخ واآلثار. لألستاذ عبد الحميد المطبعي 

كتاب وضعه عن سيرته.

419312012
 حصل على شهادة 1931ولد في الموصل عام .

بكالوريوس في اآلثار والحضارة من كلية اآلداب 
. اكمل دراسته العليا 1955جامعة بغداد عام 

في جامعة كمبردج في إنكلترا وحصل عام 
على شهادة الدكتوراه في اآلثار ونواة 1966

في الحضارة وعلم اإلنسان، عمل لسنوات عديدة 
التنقيب عن اآلثار في مواقع كثيرة وسط وشمال 
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العراق.عمل مشرفًا على التنقيبات في حوض سد 
حمرين وسد أسكي موصل. حاضر لسنوات عديدة 

في عدد في مادة جذور الحضارة واآلثار والتاريخ
من جامعات العراق ومعهد التاريخ العربي 
للدراسات العليا. أسهم في العديد من مؤتمرات 

ثاروالحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه. اآل
ُدعي إللقاء أحاديث وُمحاضرات في جامعات 
أمريكية وأوربية عن آثار العراق ونتائج تنقيباته. 
شغل عدد من الوظائف العلمية واإلدارية في هيئة 
التراث واآلثار منها: باحث علمي، مديرًا 
للتحريات وحماية المواقع األثارية، مدير عام 

آلثار ومتاحف المنطقة الشمالية.ل

2012- 2009أثناء تواجدي في عّمان 
إلتقيت به في مناسبات عديدة واستمتعت 
باحاديثه حول كنوز وآثار العراق. توفي في عمان 

. رحمه اهللا وأسكنه 2012ودفن فيها عام 
فسيح جّناته.

5 

 خريج كلية الحقوق، وباحث في تاريخ ولغات
وآثار الحضارات السومرية واألكدية واآلشورية 
والبابلية والكلدانية. إّتقن اللغة السومرية وهو 
أول عراقي يترجم مسلة حمورابي مباشرة من 

، كما وضع كتابًا في قواعد 1930المسلة عام 
اآلشورية، ونشر كتابًا بعنوان(بابل -اللغة األكدية

عروس الفرات).

6 هو هرمز أبن إن أول عالم آثار عراقي
الشماس أنطوان رسام، ُولد هرمز رسام 

.1901وتوفي عام 1826عام 

ُولَد رسام في الموصل من عائلة رسام الشهيرة 
التي برز منها شخصيات لعبت أدوارًا مهمة في 
حركة النهضة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. فشقيقه كرستيان شغل منصب 

في بداية ان)القنصل العثماني في أورميا(إير
القرن العشرين. يصفه الكثير من المؤرخين بانه 

1842سبق زمانه، فقد سافر إلى بريطانيا عام 
وحصل على شهادة عليا في علم اآلثار ورجع إلى 
الموصل لعمل مع اآلثاري البريطاني اليارد في 
عمليات التنقيب في نمرود(كالح) وواصل عمله 

ق وهو الذي في مواقع كثيرة شمال ووسط العرا
إكتشف مكتبة آشور بانيبال، وهي أعظم مكتبة 
في العالم آنذاك، كما إكتشف بوابة شلمانصر 
والزالت صورته ُمعلقة في غحدى قاعات المتحف 

البريطاني إعتزازًا بجهوده.

(وإلى الحلقة الخامسة في العدد القادم) 

******************************************************************
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**************************************************************************************************************

للمقال السابق: اآلراميون والكلديون(اصولهم وهجرتهم):مصادر البحث 
،95ص1999ساكز ،هنري . قوة آشور .ترجمة االستاذ د. عامر سليمان .بغداد: المجمع العلمي
11ص1988ابو عساف، غسان .االراميون : تاريخا ولغة وفنا.طرسوس ،دار اماني،*-2

** . Lipinsky ,Edward .The Aram aeansTheir Ancient History,Culture and Religion.Leuven,Peeters,2000,P69
9ص2004سومر،دوبونت . االراميون، ترجمة االب البير ابونا. بغداد :المعهد الكهنوتي الكلداني،-3
.212سومر ، د. المصدر السابق . ص -4
.يف المتحف البريطانيK3082 VAT 3458 tdاللقية المرقمة-5
.) يف المتحف البريطاني688اللقية المرقمة (-6
27ص2000الماجدي ، خزعل. المعتقدات االرامية.عمان ، دار الشروق،-7
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Congratulation to:
Meena Kachucha Hamama

(daughter of Salim and

Lamya Kachucha) in

earning an associate

degree in Dental Hygiene

from Baker College.
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طالما سمعنا ھذا المثل و غالبًا ما نستخدمه خصوصًا في 
فأنا ممن يستخدمونه بكثرة و الحقيقة إن إستخدام المديح،

.أألمثال ھو جزء من موروثنا ألذي حصلنا عليه من أجدادنا

تمر حادثة ما و قد تكون بسيطة جدًا لكننا نحس فورًا بمثٍل 
.ما و كأنه قد صيغ لنا و لھذه الحادثة أو الموقف و بالذات

بعد ھذه المقدمة سأذكر حوارًا صغيرًا جرى بيني و بين 
زوجتي و حيث إن المقاالت التي نكتبھا ھي من صميم حياتنا 

اللھا و الذي يدور الواقعية،لذا قررت طرح الموضوع من خ
أي أن تكون كثير أإلنتقاد مما يزعج -حول النكنكة أو (النقنقة)

.من حولك خصوصًا أھل دارك

من أين ، ال يفكر الصغار و شباب الدار في كيف ستدفع
لذا ستدفع الفاتورة الفالنية و من ضمنھا مثالً فاتورة الكھرباء،

بيح أإلضاءة و يتركون أجھزة الحاسوب و التلفاز و مصا
غيرھا في حالة تشغيل شبه دائم سواء ھم بجانبھا مستخدمين 

و ليسوا بحاجٍة إليھا و كما كان يقول ،عنھاينبعيدلھا أو 
حيث أن عداد الكھرباء يظل يدور و )بلیة وجع گلب( أجدادنا 

.يدور لترتفع قيمة الفاتورة و بال مبرر

تخدام أو ترشيد أرجو أن أوضح إني ال أتكلم عن أإلس
لكني أتحدث عن التشغيل الواعي أإلستھالك فھذا بحث آخر،

).(أي ألتشغيل الصحيح

أعود للنقنقة فألنك تذكر ذلك لبنيك مرة و إثنين و ثالثة و 
أكثر و لكن كأنك تكلمت مع من بھم صمم، فتضطر أن ربما

صاحب ذلك بعض الفقدان لألعصاب و تقوم بذلك بنفسك يُ 
.الدمدمة أو.... النكنكة

ھذه يتم تصنيفك كمزعج أو "بھردمتك"أتعلمون إنك 
.... ھذا إن تم إنصافك و في مواجھتك،لكن هللا وحده يگنگنا

.خفاءھو العالم بما يطلق عليك في ال

دخل في صلب الموضوع كون أإلسترسال فيه ألحد أآلن لم 
رى الموضوع حيوي و يھم أو يؤثر بشكل أو أقد إستھواني إذ 

.آخر على معظم ألعوائل و عالقاتھم أألسرية

أوجه اللوم ألوالدي عن الموضوع المذكور أعاله و إذو أنا
من لتبرم ا،يبدو إني قسوت في ذلك أو و كما أصبحت العادة

نصح الكبار و ألنه ھناك دائمًا وزارة داخلية تتدخل بأسرع ما 
يمكن لدرء مخاطر نشوب الحروب المحتملة مؤاِزرًة للجميع و 
منتقدًة في نفس الوقت و أيضًا للجميع و لست أدري ما سر 
نجاحات وزارات الداخلية في بيوتنا و فشل الوزارات الحقيقية 

.في دولنا

"أصبحت كما كان -للموضوع قالت لي زوجتي:في عودتي 
"و ھل كان رحمة هللا عليه -المرحوم أبوك" فأجبتھا:

"ال ولكنه كان كثير التذمر و كنتم تكرھون منه -سيئًا؟"قالت :
" لقد أوقفتني كلماتھا برھًة ليست بالقصيرة إن لم أقل ذلك.

شدھتني و أعادتني بالذاكرة إلى أيام...و أقولھا بصراحة و
أعذروني لصراحتي .... كنا نصل إلى حد الكره له نتيجة 

.إنتقاداته تلك

أيضًا ليس أنا مخطٌئ أم ال؟والدي كان مخطئًا أم ال؟
لكن ما أرمي إليه ھل أن آباؤنا يتقمصوننا حين موضوعي،

؟.وھل أن من أألفضل أن نظلم أم ال! نكبر و دون أن نشعر 
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(Obama Obama where Are you Iraqi
Christian need you)

mousl christian need you(  (United
Nation Iraqi christian need you),….
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شارك إتحاد 
سورايا القومي 
في المسيرة 
اإلحتجاجية في 
مدينة ساوثفيلد

/ 27في 
، وتم 2014آب/

رفع الشعارات 
الُمنددة باألعمال 

اإلجرامية التي تُرتكب بحق المسيحيين 
واألقليات األخرى. قام بتنظيم المسيرة 
المنظمات السياسية والمدنية لجاليتنا في 

مريكي بالخطر مشيكان، لتعريف المجتمع األ
في وأن مايحصل،المحدق بالحضارة العالمية

الشرق األوسط : العراق وسوريا خاصةً،
رليس خطرًا على األقليات العراقية فقط، بقد

ماھو خطر على مكاسب حقوق اإلنسان في 
العصر الراھن. 

****************************************************************************************

71



Hammurabi   35/2014 حممرابي

تنظيم الدولة اإلسالمية قتل مسلحو «
مئات األشخاص وقطعوا الرؤوس، 

وسبوا مئات النساء. نحن نُقتل، األقلية 
، بحسب ما ذكره الالجئ »اإليزيدية تُباد

عام65خضير شامو البالغ من العمر 

BBC Arabic)(عن

 كان لكل ھؤالء الناجين من الموت و
لھم النائمين في العراء، بيوت مؤثثة وأعما

الخاصة، ومقتنياتھم التي حصلوا عليھا 
بعرق الجبين

واليوم  ھم على الحضيض سرقھم 
لصوص الدولة اإلسالمية، واألدھى فإن 
اللصوص القتلة يزعمون بأنھم يُنفذون 

أوامر هللا ! 

(صورة عن موقع عنكاوة كوم)

)(الجئون مسیحیون
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درس ، )ولد رمزي بلو في مدينة  احلبانية (العراق
االبتدائية في مدرسة نبراس االبتدائية وبعد اربع 

الى مدرسة اخرى مع خمسة تالميذ سنيني مت نقله
لتفوقهم في الدراسة. اكمل املتوسطة في خرين آ

. خدم في 1970احلبانية ثم انتقل الى بغداد عام 
وبعد ،1976-1973اجليش العراقي من سنة

ادائه اخلدمة االلزامية درس الثانوية في 
بغداد وتخرج منها.
متوجها الى 1978ة غادر العراق سن

ً اليونان مهاجر حيث بقى فيها سبعة ا
جر الى الواليات املتحدة اشهر ثم ها

االمريكية حيث استقر به املقام في 
وعمل مع بعض ،197سنةشيكاغو

ذاعي إشوريني في برنامج آلاالصدقاء ا
عنوانه    (الصوت املوحد) (

حيث برز وتألق 1996–1979من سنة 
البرنامج وصار صوتا في تقدمي فقرات هذا

داء ألث احيبناء جلدته من أمعروفا بني 
واجلرأة في التقدمي.

200اكثر من كتب الشاعر رمزي بلو 
شهر املطربني أل،قصيدة غنائية مسجلة

ً آلا ً شوريني, والزال يكتب شعرا غنائيا

وله ،)واالنكليزية،العربية،وبثالث لغات (السريانية
. نآلقصيدة شعر غير منشورة حلد ا500كثر من أ
ث تاريخ وترا،شعب واحدنناأميانه باحلياة هو إ

سمائنا الكنسية أوعقيدة واحدة مع كل اعتزازنا ب
حاليا يسكن والية مشيكن.،اجلميلة
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ول قصيدة غنائية كتبها كانت للمطرب جان أ
دشتو بعنوان (   مخلوق في) , (

ً ،نينوى) قصيدة غنائية اخرى :( وأيضا
 تأتي).) (رأيتها

أدناه أسماء املطربني الذين غنوا قصائد الشاعر 
رمزي بلو:

1–    1216


2–25
3–
4–        


5–
6–
7–
8–

9–
10–
11–
12–
13–8
14–
15–
16–
17–
18–
19–
20–
21–
22–










76



Hammurabi   35/2014







 



 























77



Hammurabi   35/2014



Assyria our land

There is no more that I will hide

To my dreams my people I will guide

And stay with them side by side

With open heart to the very wide

But not as a fighter or a leader

Nor as a priest or a preacher

For their demands I will be the speaker

For their freedom I will be the seeker

Hands on hand to combine with thoughts

Safely will reach our nations boat

Our star will shine and night will fall

When Assyria our land with proud we call

And gather our people not one but all

From nation of Assyria ourselves to call
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األحد الثاني من الرسل
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، بيت شمعون الفريسي دخلت الخاطئةالى
وبعينيها التي بها الخطايا تاجرت. بهما نالت 

ة عينيها زغفرة الخطايا يارب. هذه التي بغمم
كانت تأسر البشر، هي التي غسلت رجليك 
المقدستين بدموعها. وبشعرها الضالل ثبتت، مثل 

لقدميك به كفرت (بالضالل). تلك التي المنديل 
كانت تتنعم بجمال خطاياها ، بزيت موقر مسحت 
رجليك يامخلصنا. ومثل السفينة التي أفرعت 

.هي تنكرت لكل رذائلهاحمولتها. كذا

هذه الخاطئة التي كانت مسكن لكل 
. هذه أذن طايا، بعد ذلك كانت قابلة للتوبةالخ

صا تاجرت بكل خطاياها، عادت فأشترت خال
، جمعت لشخصها لنفسها. وبرمزعينيها الفحشاء

كل الخسارة. وفيها أذرفت دموعا شجية، وأشجت 
وبالزيت والعطور للبشر كانت رجليك المقدستين. 

تصطاد، وبقيود الشر كانت متأسرة. بزيت مسحت 
لك يارب، يا َمن تجسمت من أجل خالصنا. 
ومعها اليك نصرخ، أنت الذي تعرف جميع آالمنا 

يارب الكل المجد لك.
********************************************************************************************************************
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Every time there is a renewed crisis in
Iraq we all hope it is another cloud passing
by, yet it is always followed by another
storm that is always worse, an almost a
hopeless situation especially for
the Christians. I am as optimistic as it
gets but realism and knowledge of history
does convert the ultimate optimist to to
extreme pessimists.
What is a better teacher to us than history,
those who ignore history are condemned
to repeat the mistakes of others, we will
be fools if we dont learn history and the
lessons it give us. I am not talking about
the history of Islam but the history of
humanity and religion in particular.
The Christians in the dark ages committed
as many atrocities in the name of God as
the Muslims are in the name of Allah.
Heresy and disobeying the church
teachings and dogma was punished with
decapitation, burning on the steak and
throwing people to the lions in a cage to
name a few examples of savagery. The
Spanish inquisition was the prime example
of the extreme atrocities committed in the
name of religion.

All this happened under the name of the
religion whose founder "Jesus Christ"
taught loving the enemy, so why should we
be surprised that Muslims are doing what
they are doing now. After all their religion
doesn't have peace and love as a motto, it
is a religion whose foundations are based
on the edge of the sword.
The Medieval Christians were drawn in to
the peaceful loving behavior only after
the Church Reformation. It was the
bravery of Martin Luther who publicly
denounced the teaching of the catholic
Church that ushered the dawn of modern
Europe.
Ironically it was after the protestant
movement when the European Christians
surpassed the the rest of the world for
the last 7 centuries. The removal of the
Catholic Church's oppression on the
freedom of thought and speech allowed
the cultural revolution to be followed by
the industrial and scientific revolutions. I
dont think many people doubt the fact
that religion "any religion" does suppress
the free thought process and innovation.
Any time religion gets out of the pulpit
there is trouble.
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The discovery of the Americas whas
nothing but an expression of the
free human spirit, that spirit wanted to
know what is behind the vast oceans and
when they found out, they used it as
a safe heaven from religious oppression of
course in addition to the free rich fertile
land. All happened after the reformation
movement, religion got out of peoples
domestic life, thought and ambition.
The Muslims in the 21st century are in a
religious and social status that is not any
different from the European Christian
world seven centuries ago with one
difference, their religion has violence
carved in their "holly books",that is an
obstacle for reform that is more difficult to
overcome than that faced by the European
reformers in the 15th century.
The disappointing thing is, the atrocities
committed by the Muslims against the
Christians in Iraq and other
Muslim countries is happening in
the 21st century, that is an ominous sign.
The genocide of the Assyrians, the
Armenians and the Jews a century ago was
outrageous even in those days yet a
hundred years later we are witnessing
blatant genocidal behavior while the
civilized world is sitting on the side lines,
watching.....
The rest of the world cant solve the
problem of violence in the Muslim

dominated parts of the earth, it has to
come from within just as the reformation
movement sprung from the Catholics in
Germany and elsewhere. For now the so
called moderate Muslims are schizophrenic
about what to think, what to say,
let alone what to do. They are hiding
behind the curtain of "extremists
have hijacked their religion". They might
be right, so was Christianity in the dark
ages but the few clergy and civilians
denounced the atrocities of the Church,
they took the responsibility of reforming
their church, they got sick and tired of
rationalizing the behavior of the Church,
the result has been world domination.
Can the "Moderate Muslims' come up with
a reform movement? it is daring. But in
fact it is less of a risky proposition than
what Martin Luther and other reformers of
the Church did, they were alone. A
reforming Muslim movement will have at
it's disposal the rest of the world helping
them in all aspects, political, financial and
moral as well as military support if that is
needed.
Is such a reform possible? I have
no doubt it is going to happen, the
question that no one can answer is when.
may be the Awaited Mehdi will show up as
the reformer, but until then the cradle of
Christainity in Iraq is at pearl
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In my study of the Charter of the United
Nations, I found that the issue of the
humanitarian intervention that is received
within the framework of Article VII,
paragraph 2, of the Charter of the UN states
“nothing in the present Charter shall
authorize the United Nations to intervene in
matters which are essentially within the
sultan domestic jurisdiction of a state and
shall not require the Members to submit such
matters to settlement under the present
Charter to this principle shall not prejudice
the application of enforcement measures
under Chapter VII.”

When we read and imagine the history
of wars and international or civil conflicts,
we find that the crime of genocide has been
one of the biggest risks in speeding brutal
murders of many innocent people and the
legacy of the devastating effects of humanity.

The results of the emergence of the
Convention of Genocide and Punishment in
1948 made the international crime of
genocide assembly inconsistent with the
spirit of the Charter of the United Nations
and its goals.

The identified article (2) of this
genocide as any act of murder or harm or
subjugation of the circumstance of living for
physical destruction in whole or in partial or
transferring children of the group forcibly to
another group if committed against a
national, ethnical, racial or religious belief.

The Gest Article V of the Convention on
the obligation of States Parties to issue
regulations to ensure the implementation of
the convention and the emphasis on criminal
sanctions against perpetrators. As
summarized Article (6) the trial of those
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accused of genocide before the state courts
or the international criminal court of those
established in accordance with article (6) of
the Rome statute adopted at the united
nations diplomatic conference of
commissioners on the establishment of
national courts take the role jurisdiction to
prosecute its citizens who violate human
rights. Asserted by the preamble to the Rome
statute, and the first article that the
international tribunal court will be to
national jurisdictions. In terms of article
(19) of the states that accept the competence
of the court to challenge the admissibility of
the case or the plea of the court’s
jurisdiction.

The article (8) of this convention gives
eligibility of any of the contracting parties to
request the competent United Nations organs
to take accordance with the charter of the

United Nation as they consider appropriate
measures to prevent acts of genocide or any
of the acts enumerated in the Article III
without including punishment.

When I researched the current
situations in Iraq, I found that the signal
shows on the horizon in trying to use acts
genocide with Christianity. Especially, when
we refer to violations against personal and
physical safety for individuals and groups,
humanly absolute principles human rights
and freedoms. As the study of the state of
Iraq indicates that since 2003 till present
day there have been more than 1,500 deaths
of Christians in Iraq, in additional to

abductions, torture, and editing of
ransom kidnappings. While
residents were more than a million
and a quarter people by referendum
in 1987, this number has now
decreased into half of million
especially after the takeover of the
Islamic State of Iraq and the Levant
(Daash) to Mosul in June 2014.
According to recent statements, after
June 2014, United Nations High
Commissioner for Refugees has
helped approximately 900,000

Christian refugees leave the country.
It is noted that the violation of personal
integrity has been violated flagrantly in the
province of Mosul, particularly after mid-
July 2014, when Daash threatened
Christians to choose whether to pay tribute
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($450) per person, leave Mosul, be killed, or
convert to Islam. Perhaps it was genocide
against the Christian people because that is
the first time in Iraq’s history there are no
Christians left in Mosul. On the other hand,
it is the elimination of the threat of cultural
diversity in Iraq. This threat has been
extended to active symbols to those who
belong to the Christianity people with
validity of the deaths of the bishops and
priests and to the abduction of two nuns and
orphanage children and the rape of four
Christian ladies, and   trying to convert the
Christian girls to be Muslims to reduce the
presence of Christians.

These developments allow us to speak of the
importance of the responsibility of the
United Nations to intervene and to protect
the Christians of genocide according to
Article II of the Convention on Genocide and
Punishment. At the same time we see the
importance of government protecting their
national and religious minorities, since
ensuring implementation and emphasis on
criminal sanctions against the perpetrators. I
noted that the creation of a protected area in

the Nineveh Plain, according to a proposal
the Christians of the Middle East  in
accordance with Chapter VII of the Charter
of the United Nation liners in July 2014 and
Christian parties have to claim to set up area
of self-management in the Nineveh plain
within a unified Iraq are the perfect solution
to keep the national Alcaldoassrian Ashour
Perhaps the responsibilities of the  United
Nations and approve this proposal could be
considered a service to the interests of
common humanity, and also put an end to
ill-treatment of Christians in Iraq. That the
responsibility of the United Nations in
humanitarian intervention to protect Iraq's
Christians from radical Islamic
organizations and pressure on central
governments, whether in securing a
protected area or the establishment of self-
management in the Nineveh plain could be
considered humanitarian action aimed to
protecting the rights of the citizens of
Nineveh plain. This does of the not require
the politicization of humanitarian
intervention and away from coercion and
pressure, especially with the behavior of the
United States and European countries on the
migration of Christian out of Iraq. When we
read Article II of the Convention on
genocide which concerns the physical
destruction of the  national, ethnic, religious
minorities, we see in the case of Iraq have
been destroyed s Iraq since 2003 until 2014
destroyed about 62 church and monastery.
Has been spilled over this destruction, and to
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seize the churches of Mosul when a Daash
seized on the Nineveh province in June 2014
and also to seize the houses  of Christians
and looting on doors, writing a letter (n) any
Christian, in additional of destruction of all
Shiite mosques in them.

Perhaps this would require strong
reactions and effective of the United Nations
to intervene in order to prevent or reduce the
effects of these movements’ perpetrators. It
also requires the necessities especially in the
case of Iraq to enact legislation to ensure the
protection and implementation of criminal
sanctions against the perpetrators. It is
noted that national courts located upon
themselves to achieve these demands as the
International Criminal Court is
complementary to national jurisdictions. The
researcher believes that the religious leaders
and parties Alcaldassrian Ashour and the
Committee of the Christians of the
Middle East (Mkerik) can invest
across its relations with countries
friendly to active the  Article II of the
Convention on Genocide. This
investment is demanding an official
of the United Nations to take on
appropriate measures of military
and non-military in accordance
with Chapter VII of the Charter to prevent
acts of genocide and expulsion Daash and
all terrorist organizations and also the

return of all displaced persons and
compensation for losses. Perhaps it requires
to continue these efforts and the formation of
a pressure group (lobby) within the United
Nations to continue to influence against
Iraqi governments to achieve the positive
demands of the people of Nineveh plain,
whether in the protection zone or in the
administration of self-management.

In conclusion researcher finds that the
humanitarian intervention of the United
Nations is a necessity and an important stop
to relieve human suffering. And at the same
time can play a role in stopping the
aggression and respect for self-
determination and human rights promotion.
That's why the goals of humanitarian
intervention is noble objectives avoid
political considerations and this is what can
we witness attempts at the United Nations in

humanitarian intervention. At the same
time we want them to
provide protection or the
establishment of self-
management area in the
Nineveh Plain in order to
keep practice all the rights

of cultural and religious
minorities, and at the same

time can provide self-build
military against the threats to deter radical
Islamist forces in the future.

SALIM
Typewritten text
6



Hammurabi   35/2013 حمورابي

Introduction

Kyrgyzstan is one of the five republics in
Central Asia that emerged after the
collapse of the Soviet Union in 1991, the
boundaries of this Republic are:
Kazakhstan, China, Tajikistan and
Uzbekistan. Its population is about five
million people, or slightly more. Briefly, I
will talk about the spread of Christianity in
the centuries after our Lord Jesus Christ
and the forgotten Christian monuments
there.

The spread of Christianity

After the rise of the Lord and the
descent of the Holy Spirit on the disciples,
the good news spread at neighboring
countries of Palestine and reached West
Asia, including China across the road
named silk. Missionaries began to walk
through the valleys and mountains and
rugged roads to establish the foundations
of the new faith whom they believed in,
with all honesty and sincerity. We owe to
those who were able to overcome all the
difficulties that challenged them whether
from nature or from predators or from the

population, who were able to talk to them
in their new language. Since that time, the
miracle began in teachings of the Lord
Word put into effect in attracting people
to the true faith, the power of the Holy
Spirit was accompanied by and help them.
Kyrgyzstan was one of the countries that
the missionaries have made human
success for translating the Gospel and
building the foundations of Christianity.

Christianity spread in Kyrgyzstan in the
fifth and sixth centuries AD, by the hands
of the Nestorian Christian missionaries
who began to spread Christianity in
Central Asia and its status (ref 1). The
church has maintained strongly there for
more than five hundred years, and by the
thirteenth century AD, the church had
twenty-five bishops serving parishes in
those countries and preside over seventy -
five parishes in parts of Asia (ref 1). Shortly
after that the church began to decline as a
result of the conquests of Genghis Khan
and the Mongols.
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Nowadays there are many visible
monasteries founded by the Nestorians in
this country, and even China and Europe.
In the fourteenth and fifteenth centuries
many missionaries arrived to this country
to create sects and creeds. For example,
Franciscans missionaries began at that
time to spread their message and their
work among the population and win them
over to the faith which they believe. By
the end of the nineteenth century,
Catholic hopes succeeded in this state and
they established their roots deeply (refs 2
and 3), their hope was increased after the
President of the Soviet Union, Joseph
Stalin's order of deportation of tens of
thousands Catholics to Kyrgyzstan in the
last century (ref 3). The result of the work
has already been established the first
diocese in the sixties of the last century,
and by the end of the eighties entrusted
management for Catholics was given to
the Jesuit Catholic Fathers.

Our parents and grandparents spread of
the faith

We can deduce from the historical
sources that our first parents from the
Eastern church, precisely, they built the
foundations blocks of the Christian
teachings even if there were differences
with others in doctrine and interpretation
theologian, the aims of missionaries were
only to discipleship of people around the
world, did not dominate the theological

interpretations deep in their minds, like
the differences on the personality of Jesus
, although it sometimes led to splits,
whatever they wish to do, is to fulfill the
faith in Christ and to spread the message,
the commandments, and prayers as it
came in the books, and then transfer them
to the people who were thirst to know
about the Lord Jesus Christ, you see how
much of the effects of forgotten history of
those done by the peoples of proselytizing
in areas very far from habitable? How
many churches, monasteries and
cemeteries of the saints there? We could
think in the research on the effects of
parent’s bones from the dates and church
books, crosses, icons, and the tombs of
the saints barred there. Could we study
the history to take advantage of ways
which those veterans were able to spread
their faith without gold and silver coins
and dollar suit in spreading faith in many
parts of the world which they do not
know who was Jesus Christ? What is left of
forgotten Christian monuments there, and
where are we moving? Was the Church of
the East as a leader between the three
churches in the world? Why this great
church receded and disappeared, what
was the reason for that? Why it has been
shrunk and is now only the thirteenth
consignment Catholic and nuns only? In
addition to other diocese and one in the
capital city of Bishkek. Responsibility for
these missionaries provide services to a
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small group of 30 Catholic communities
scattered in the country and that each of
them gathered consists of several people
or just some of the dozens! (Ref 3).

Church in neighboring countries to
Kyrgyzstan

The Catholic Church has deep roots in
neighboring Kazakhstan (ref 4). Historians
at the University of Tashkent say that the
Christianity spread in the second century
AD in the city of Quartz or Merv today
known as Mary, located on the border
with Uzbekistan in southern Kazakhstan.
The Romans lost the battle with the
Persians and among the soldiers who have
been prisoners of the Persians there were
Christian’s people. However, those people
starting to spread Christianity (ref 4), one
of the bishops mentioned the existence of
the Greek monastery at the same place in
the end of the fourth century and the
beginning of the fifth century.

In the south there were gatherings of
Nestorians. And under the rule of the
Nestorian Patriarch until the 13th century,
there were 25 dioceses and about 150
bishops belonging to the Nestorian
Church (ref 4). Among the bishops was
Bishop Elia, who is likely to have made in
the second half of the seventh century to
earn a lot of Turks to Christianity, and has
had the great merit in spreading
Christianity in that country, and in the

seventh and eighth centuries Nestorian
spread in Turkmenistan and southern
Kazakhstan, and in the ninth and tenth
centuries founded and built diocese in
many places, Christian churches still
fastened to the day in Traz and others (ref
4).

In China, Nestorian Christianity
flourished for more than two centuries
until the end of the rule of the Tang
Buddhist when he began to publish his
principles, about the year 845 AD until the
beginning of religious persecution, which
greatly affected the stability of the
Christians, they were retreating
unfortunately ( ref 6 ).

The importance of the year 1009 AD in
Christian history

In the year 1009, Nestorians missionaries
were able to baptize several categories of
the Mongols, among them was one of
their authorities his name was Khan, after
his baptism, he chose to himself a
Christian name Mark or Marcos, and in the
same period the Nestorians were able of
spreading Christianity among other
peoples in Central Asia (ref 4), where they
found diocese in Kjgar of Xinjiang
Province, Chinese and Nafaguyta.
Nestorian Christians had a strong popular
in the courts, and women were present in
the Christian courts, in addition to the
important ministries in the areas of Uighur
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and Kirati were often Nestorians. We must
not forget that our Eastern Church has led
with confidence and deserved (Jathaliq)
or Mongol Patriarch the pities Yahballaha
III, who was elected as leader of the
Eastern Church, he served the church from
the year 1281 and continue to lead the
Apostolic Church of the East until the year
1317 AD.

Asia was the home to one - third of the
world's Christians

The seat of the Patriarchate was in
Seleucia, in the Mesopotamia country, and
his spiritual authorities at that time were
more than the authorities of the Pope in

the West, his effects and guidance were
parallel to the Patriarch of the Orthodox
Church in Constantinople, by the end of
the eleventh century there was in Asia
alone about one-third of Christians in the
world, the faith of those Christians was
deeper in roots of the culture that existed
in Europe (ref 5).

Conclusion

I thank all of the authors of the
forgotten monuments for their
photographing and publishing in the sites
that we have seen some more of them
with additional references in this article.
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Aramaic & Chinese inscriptions from the Hsian-Fu Monument:

Besides celebrating the arrival of Christianity in China in 635 A.D., the inscriptions consist of one thousand nine

hundred Chinese characters and about fifty Aramaic words (in the Estrangela script), containing some seventy names

of Assyrian missionaries in rows on the narrow sides of the stone with the corresponding Chinese characters denoting

the Chinese synonyms or phonetics for the Assyrian names.

(10)http://www.nestorian.org/the_nestorians_in_china___the_.html

(11)http://www.nestorian.org/the_nestorians_in_central_asia.html
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