
تؤكد الروايات أن مجزرة بدليس بدأت حين 
كان الســـلطان مـــراد الرابع عائًدا باتجـــاه ديار بكر 
الكردية ليتلقى التهاني بعـــد احتالله مدينة بغداد 
ســـنة (1639)، لكن أمير بدليس عبدال خان منعته 
الســـلطان  للتهنئة، فغضب  التوجه  الظروف من 
وأمر قائده العسكري أحمد باشا قائالً له: "يجب أن 
تأخـــذ بثـــأري وتنتقم من يوســـف زعيم عشـــيرة 
المزورية ومن عبدال خان البدليســـي". ليقتل فوًرا 
نحو 700 كردي ويجلب القائد يوســـف أسيًرا بعدما 
عذبوه ومن ثم أعدموه. ثم انتقل الجيش العثماني 
إلى جبل سنجار ليقتل ما يزيد عن 10 آالف شخص، 
ولم يكتـــف العثمانيـــون بذلك بل اســـتولوا على 
معظـــم أرزاق الكـــرد واعتبروها غنائـــم، بينما أكد 
العثمانيـــون طغيانهم بتلك الجريمة مؤسســـين 
بحًرا من العـــداء مع الكرد، وتحولـــت ديار بكر إلى 
جبـــال مـــن الجماجـــم واآلذان المقطوعة، وهي 
سياســـة وعادة تركيـــة يقومون بها ضـــد كل من 

يحاربونهم تنكيًال بهم وترويًعا لغيرهم.

تفاصيل مروعة راح ضحيتها 
أكثر من 10 آالف كردي. 

ارتكبت المجزرة بعد تعذر 
تهنئة الحاكم الكردي 

للسلطان العثماني بعد 
احتالله بغداد سنة (1639).  

ويصف الباحث رشـــيد فنـــدي في ترجمته 
لكتاب رحلة أوليا جلبي في كردســـتان، إن العالقة 
بين مراد الرابـــع وبين األكراد فـــي مدينة بدليس 
وقائدهـــا عبـــدال خـــان بالغيرة التـــي مألت قلب 
السلطان واســـتولت عليه نار الحقد األسود، على 
الرغـــم من أن عبدال خان دفع ولديه وهما يحمالن 
القرآن بين أيديهم لعل السلطان يتراجع عن خطته 
لإلبـــادة التي أضمرها في نفســـه. وقعت المعركة 
وأوليا جلبي يشاهد عجائبها وأهوالها، فكتب: "أما 
ا لن  جنودنا فمن كثرة ما قطعوا من الرقاب بلغ حدًّ
تسعها ساللهم، فقطعوا األنوف واآلذان والرؤوس، 
وكان كل منهم يطمح في جلب 20 أذناً و10 أنوف، 
فأحدهم كان معه 40 أذناً  و20 أنًفا. إن الشـــخص 
الذي يأتي بســـالل أكثر مليئة بـــرؤوس مقطوعة 
سيحصل على هدايا أكبر بينما بيعت أمالك األمير 
الكردي في مزاد علني ونهب الجنود ما اســـتطاعوا 

إليه سبيالً".

تعمد الترك تشويه األمة 
الكردية وإلصاق تهم 

الهمجية والتخلف بها.

بشهادة مؤرخ عثماني: تفننوا في التمثيل بالقتلى

المذبحة العثمانية
ضد الُكرد:

بدليس الكبرى
ا  المؤرخ العثماني أوليا جلبي المولود (1611) في إســـطنبول، يعدٌّ رّحالًة مستكشـــًفا عثمانيًّ
ســـافر مســـتقًال في مهمات مع الجيوش والبعثات العثمانية على مدار أربعين عاًما، ابتدأها عام 
(1630) من مســـقط رأســـه، حيث دّون مشـــاهداته في رحالته في كتابه المعروف "سياحت نامه" 
كتاب الرحالت بالعربية. وقد وصف جلبي واحدة من أكثر المذابح وحشـــيًة في التاريخ اإلنســـاني، 

وهي مذبحة "بدليس" التي ارتكبت في حق الشـــعب الكردي.

تعمد الترك تشـــويه األمة الكردية وإلصاق تهم الهمجية والتخلـــف بها، إذ وصفوها بأنها 
أمة أقل شـــأنا من العرق التركي الذي يعتبرونه األعلى مكانة من غيره من األمم. لذلك وصف أوليا 
جلبي الكرد باألمة الكافرة فـــي كثير من روايته عنهم بالرغم من أنه زار بالدهم وعاش في نواحيها 

تنوع وتحضر. وبما فيها من  بها  وأعجب 

ولعل من حســـن الحظ التاريخي أن يكـــون الرحالة أوليا جلبي شـــاهد عيان على الجريمة 
المروعة التي ارتكبها الســـلطان مراد الرابع، انطالًقا من غيرته وحقده على ســـكان مدينة بدليس 
الكردية، وهي مدينة تقع في الجهة الشـــرقية مـــن حدود الدولة العثمانيـــة، حيث بقيت بدليس 
متســـامحة طوال تاريخها، ومن ذلك ســـماح الكرد لألرمن بمجاورتهم في المدينة، وبناء عدد من 

األديرة، بل تحولت بدليس خالل القرن الخامس عشـــر مركًزا إلنتاج المخطوطات األرمنية.

ســـجل جلبي وقائع المجزرة في كتابه "ســـياحتنامة" ســـنة (1655)، ووصف تلك الجريمة 
التي تكشـــف طغيان الســـالطين العثمانيين وإدارتهم للبالد اإلســـالمية التي صادف حظها العاثر 
أن تقع تحت احتالل الترك، فمارســـوا مع شـــعوبها أنـــواع االنحراف األخالقي والعنف السياســـي 

وعنجهيتهم. غرورهم  من  انطالًقا  واألمني، 

ن جلبي مشـــاهداته وقصصه عبر رحالته العثمانية، موثًقا األشـــياء التي شاهدها بينما  دوَّ
يتنقل من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى ومن قلعة إلى أخرى، إذ شـــّخص وسجل جميع 
المعلومـــات الدقيقـــة حول تـــراث وفلكلور الشـــعب الكردي وحضارتـــه إبان الحكـــم العثماني، 
ليكتشـــف البعـــض المكتنز من التـــراث الكـــردي، تراثهـــم المفقود، ليكـــون الشـــاهد المنحاز 
للعثمانييـــن، متوصالً إلـــى معلومات كافية لم يؤرخها أي تركي آخـــر أو أي رحالة عثماني في تلك 

الحقبة الزمنية، كما أورد ذلك الباحث فتح الله حســـيني.
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وبحسب الباحث حسين جمو الذي قال: "يمكن العثور على الروح العنجهية في رسائل أحمد 
باشـــا لألميـــر الكردي، التي جمعهـــا وعلق عليها الباحث بـــوار نور الدين في كتاب خصـّـــه عن هذه 
الواقعة بالتحديد. ومن بين الجمل التي هدد بها الباشـــا العثمانـــي: "عهًدا أن أقوم بمعاقبة عبدال 

خان وتأديبه إلى أن يصبح هو وأوالده عبيًدا للعثمانيين".

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

