
 
 حيوية فكرة زوتشيه المتمثلة في مولدافيا 

 
 رابطة شباب سونكون المولدافية لدراسة فكرة زوتشيه

 
تنبض بشدة قلوبنااا ن اام الم اااربيم ال ااورليم المولاادافييم المنايااايم ل نبرلاليااة    ن اا  ب  

لمااي    110.  ن الاارىرا الااا كيييا ا يين  ييو   عيااد الشاامم مااو  نااي   الاامعيل الق اايل الرفياا  
تاادعونا  لاان النااااو. قااد وماالا  لاان نولاادافيا اشااارة لل  ااوو الق اايل   كيييا ا يين  ييو  رفياا  ال

  ناام نانكيوناااداق ال رلاال ناام قلوبنااا 1912ا رلاا   / ني ااان 15 وت فااا القااالل ىلااه   ااارل  
رغل بقديا جارافيا. ولكنها لل تص  خ و  فقة واحدة. ىانا نولدافيا قااد ارااطرت  لاان نقاناااة 

ل  ااوة وقانااا بارتكاااب اوخطااا  ومشااارة المشاااب  الكبياارة قباا  .ن تبلاهااا ا شااارة. الم اام بالاااة ا
وملا ا شااارة  لاان ربوعنااا وساال  نا بشكاارة زوتشاايه اوب اار ال احااا فااا القصاار الاارايم واوعماا  

 فا الدنيا.

 .و  .ن .قد  نداخل ا بقنوان حيولة فكرة زوتشيه الم م لة فا نولدافيا وطنا المنكوب .

لينااا .عاادا  ال رلااة وال  ااد  حاليااا ا ساا راتي ية وال ك يااو فااا غايااة ال طااورة. فهاال يمااارع ع
يطل ون ش ن .قاول  نق ولة ليشااهدوا   لااو .ن الشااقوب فااا البلاادان اوخاارا   ترلااد تقلاال  فكاارة 
زوتشيه ال ايرة واوب ر م ة، زاعميم .نها فكرة ننطب ة علاان ىورلااا و  تملااو حيول هااا فااا تلااو 

كلمة .خرا   ي شن علن ا نبرلالييم القالمييم .ن فكرة زوتشيه الشااانلة ال ااا .س ااها البلدان. ب
تشااك  تهدماادا علاايهل فااا حاايم ت بلهااا ىاا  شااقوب القااالل  كيييا ا يين  ييو  الاامعيل الق اايل الرفياا  

الم بة لل رلة. ولكم ي  تروننا ن م الشقل المولدافا ن   االل  اادون قيااد وشاارا لهااو   ال ااا ة 
 ا  القالما ال دمد"؟ وي  نملو ال وة لصد يرا القدوان؟.م اب "الن  

سي اااعدنا تااارل  نولاادافيا الش ااور. وقااد  ااد.  لااو ال ااارل  نناار .زننااة نوغلااة فااا ال ااد . ونااا 
مدعونا  لاان توىياادا ينااا وبشااك  يااا ، يااو  ن فكاارة زوتشاايه نااح ىونهااا فكاارة .ب اار حداشااة وال احااا 

حصاالا فااا المارااا البقيااد ت لااي  مااا با وت قلنااا تمو نااا باساااليل نم ااازة ل  لياا  احاادا  قااد 
 نصدر حكما سدمدا يمكم لل وار المقامرلم المنايايم ل نبرلالية تطبي ه فا ناا تهل.

  ساالما لمقاارص الصااداقة الدوليااة ال اا ا  المولاادافا البااديح الاارق مااور  2009  فا عا 
، ىهدياااة نرفوعاااة  لااان 15لااااسااا يشان ال الااا  حاااابل نولااادافيا المشاااهور اا نبراطاااور  فاااا ال ااارن ا

  .كيا ا ن  و  الرفي   



ويو ىان واحدا نم .ع ل ال كا  فا تارل  نولدافيا.    .ن حكمه لاال ياانت  ن ااا  ىبياار   
فاااا  ز ياااار الاااب   و  فاااا  ساااقا  الشاااقل المولااادافا.   ا،  عناااا .حلااا  سياساااة سااا يشان ال الااا  

 تشيه وفكريا اا نبراطور  انط قا نم ن رة المبا ئ الر ي ة لمو 

ياا  اع باار ساا يشان ال الاا  اا نبراطااور  الشااقل المولاادافا ىال ااما ؟ ىاا ، . اادا. ىااان  -1
س يشان اقطاعيا ىبياارا واح  اار الشااقل المولاادافا. .قااا  القدمااد ناام الااو  ل الشاااخرة والم يااا ال ااا 

يكااام مرغااال فاااا .ن مااادعو  ليهاااا  وق الطب اااة القلياااا نااام ا رسااا  راطييم المولااادافييم، ولكناااه لااال 
يم ااو . نااا  الشااقل القاارلض ال االطة . وا ن وبقااد ناااا قاارون ناادرب اوخطااا  ال ااا ارتكبهااا 

 وانه ىان   م   بال وة ال  قة للشقل المولدافا.

. ح ااا نااا نااارع ساا يشان ال الاا  اا نبراطااور  سياسااة تق مااد علاان قااوة الاارات؟  ىاا ،  -2
جوحااة نااا  اايم ال ااوا الم  لشااة ال ااا تمااارع قوتهااا . اادا. ىانااا سياساا ه شااننها شاانن رىااوب اور 

ونشو يااااا علاااان نولاااادافيا. ىااااان م وساااا   ورلااااا  لاااان الملااااو البولااااونا والملااااو الم اااارق وال اااالطان 
الق مااانا وخااان ال اار  وال يصاار الروسااا. ىانااا سياساا ه سياسااة تق مااد   علاان قااواا الراتيااة  اا  

ت اا  ب ااوة الشااقل المولاادافا و  ت اا   علاان ال ااوا اوجنبيااة الم اااورة. ىانااا سياساا ه سياسااة  
   شانا شقبه الرق ي هر فا النااو نم .ج  احراز ا س   و الوطنا.

ياا  ورااح ساا يشان ال الاا  اا نبراطااور  الوحاادة ال لبيااة فااا الم ااا  اووو؟ ىاا ، . اادا.  -3
لبااا ال ياسة ال ا   ت   ب وة شقبه ال  قة   ت مكم نم تماسو الشقل و  ناام رص مااشوفه ق

واحدا وارا ة واحدة. لل تط  تلو الش رة ال ا .ن ر فيها نولاادافيا ناام النااما  الاارق ماادنر ىاا  شاان . 
ونا ان نات ح ن عااا ت نولاادافيا ل  ااح فااا ا نهيااار وال ااداعا و وانااة الشوراان. ىااان ياارا وناام 

 حي  الواقح حكما علن سياسة س يشان ال ال  اا نبراطور .

راطاااور"  اخااا  ال وسااايم.  لاااو ون ال اااابل الااارق   م باااح وقاااد تقمااادت وراااح تقبيااار "ا نب
الق ا ااد  ال  شااة الق يمااة لشكاارة زوتشاايه   ي اا  ناام الناحيااة اوخ قيااة .ن ي اامن باااونبراطور 

 ال  ي ا.

ان ىاا  ناام حكااا  نولاادافيا المنكوبااة م قاايم علاايهل .ن يطبقااوا فااا . يااانهل الق ا ااد الاا    
فاااا اع باااار الشاااقل ساااما  والوحااادة ال لبياااة وا ع ماااا  علااان الق يماااة لشكااارة زوتشااايه والم   ااادة 

 الرات.

 ننااا ن اام الم اااربيم ال ااوار المولاادافييم المنايااايم ل نبرلاليااة فااا رابطااة شااباب سااونكون 
المولدافية لدراسة فكرة زوتشاايه لقلاان ي اايم راساا  باانن .ساالوب ال  لياا  علاان .ساااع فكاارة زوتشاايه 

دافييم. وم ا حمنااا    اا هل ونكننااا .ن ن ااوم سياسااة نولاادافيا ي قلنا ن وز علن ش ة الشااايلة المولاا 



الطرلاا  ال ااا يشااير  ليهااا  ملاانالطرلاا  الم ياادة ال ااا تنيريااا فكاارة زوتشاايه الشكاارة القالميااة، و   لاان
المعما  وال ا ة الق ا    كيا جو   وون والرفي     كيا جو   ا نوالرفي     كيا ا ن  و  الرفي   

 لل رىة ال  رلرلة القالمية.

 عاشا حيولة فكرة زوتشيه الق يمة!
 عاش ال اانم  يم الشقل الكورق والشقل المولدافا الصدم !

 


