
 

 

 .للجميع الشاملة السورية الوطنية الهوية

 انه على يؤكد بندا عشر ستة من والمؤلفة 27/8/2013 بتاريخ السورية والمعارضة الثورة لقوى الوطني االئتالف وبين بينه الموقعة االتفاقية ماو 
 يلبِدي لد  ولكنده والعدر  الكدرد بدين السدلمي للتعداي  مسدتقبلية طريد  لخريطدة اسدتراتيجية آفدا  ورسد  الحقيقيدة الشدراكة نحدو للتوجده جدرء  عقدد

 االسدتبدادء البعد  نظدا  هيمندة الدى باإلضدافة السدورية الدولة نشو  منذ األذهان في المركزية الدولة ثقافة وترسيخ لهيمنة نظرا   المرغو  الطموح
 عدن للبحد  السدورء الشدع  أبندا  بدين األفكدار تفاعدل دون مما حالد  السياسية، للحياة ممنهج وتدمير السورية الدولة مفاصل جميع على الشمولي

 الدوطني المجلدس يدتحفظ: )يلدي كمدا االئدتالف قبدل من المطروحة الصيغة على تحفظه حينها الكردء المجلس أبدى لذلك الحك ، انظمة صيغ أفضل

 صديغة أفضدل بدنن ويدرى《المحليدة السلطا  صالحيا  يعزز بما اإلدارية الالمركزية نظا  واعتماد 》الثال  البند من التالية الفقرة على الكردء

 (.ذلك تحقي  على الكردء الوطني المجلس وسيعمل اتحادية، دولة صيغة هي السورية للدولة

 حول الفاعلة الدول لبعض الخارجية بالوزارا  تمثل  عالية وبمستويا ( الوركشوبية) المجال هذا في الور  لعشرا  الواقع أرض على برز وما
 السدورية السياسدية النخد  بعض عن ناهيك الكردء للمجلس السياسية الرؤية صحة على وأجمع  النتائج واستخلص  القادمة السورية الدولة شكل

 .السورية لألزمة أكيدا   حال االتحادية الدولة في اآلن ترى اساسا الالمركزية الدولة لفكرة المعارضة

 جوالتده ومدا العالميدة المسدتويا  وعلدى الدبلوماسدية السياسدة خلد  فدي بدارزا   دورا   سدوريا فدي الكدردء الوطني للمجلس إن  : القول نستطيع أننا كما
 وبدداريس - وواشدنطن موسدكو منهدا وبداألخ  -  والعدال  سدوريا فدي والعسددكرء السياسدي النفدوذ ذا  الددول لعواصد  األخيدرة المكوكيدة وزياراتده

 مكوندا  بدين وعسدكرية سياسدية توافقدا  وإنشدا  الفرا  بشر  تسمى ما منطقة إدارة في المستقبلي السياسي القرار لصناعة رؤيته وطرح وبرلين
 اإلدارة تسدمى مدا بدين وبداألخ  المنطقدة لهدذ  السياسدية المكوندا  بدين للتقدار  الفرنسدية كالمبدادرة دوليدة مبدادرا  مدن يطرح ما وكذلك المنطقة
 الدوطني المجلدس قددرة اسدتمرار جديدد مدن يثبد  إنمدا هدذا فكدل ENKS و PYDـ ال سوريا في الديمقراطي االتحاد حز  قبل من تدار التي الذاتية

 .وخصوصياتها المرحلة متطلبا  مع الواقعي التعامل في الكردء

 

 

 

 أن عمومدا   وسدوريا سدوريا كردسدتان فدي السياسدي للشنن متابع ألء يمكن ال
 أهد  كنحد 22/10/2011 في تنسيسه منذ الكردء الوطني المجلس دور ينكر

 المدددافعين وكنحددد السدلمية السددورية المعارضددة مثلد  التددي الرئيسددة األقطدا 
 خالل من جليا   تمثل والتي الكردء، للشع  المشروعة المطال  عن الحقيقين

 األزمددة لحددل ِ  الدوليددة السياسددية العمليددة فددي األساسددية المكونددا  كنحددد دور 
 المحافدل فدي المتواصدل الكدردء الدوطني المجلدس حضدور وأصدب  السدورية
 بشددكل السددورء الشددنن فددي القددرار تمتلددك التددي للدددول ملموسددا   رقمددا   الرسددمية

 المجلددس دور مدن التقليددل األشدكال مددن شدكل بددنء دعدا اال يمكددن ال لدذا .عدا 
 وبددروز  برمتدده السددورء الصددرا  مدن سددنوا  ثمددان خددالل الكددردء الدوطني

 بكددل ِ  المجلددس وناضددل السددورية، الثددورة زمددن طيلددة مناضددلة سياسددية كقددوة
 الشددع  وآمددال طموحددا  عددن الدددفا  أجددل مددن المشددروعة السددلمية الوسددائل
 خددالل مددن وذلددك الخصددو ، وجدده علددى الكددردء والشددع  عامددة السددورء

م  التي الجسا  التضحيا  مع ينسج  وبما الجديدة، سوريا لمستقبل رؤيته  قد ِ
 ضددد وطوائفدده مكوناتدده بمختلددف السددورء الشددع  أبنددا  خيددرة دمددا  ألجلهددا
 .دمش  العاصمة في القابعة االستبدادية الطغمة

 وبنددا  شددكل أهميددة( البدايددة ومنددذ) ُمبكددرا   أدرك الكددردء الددوطني فددالمجلس
 الدولدددة بعدددد وفيمدددا العلمانيدددة السياسدددية الالمركزيدددة وتبنددد  القادمدددة الدولدددة

 القوميدددة القضدددايا حدددل جورهدددا فدددي تعندددي والتدددي( الفيدراليدددة) أء االتحاديدددة
 إلدى إضدافة السدورية المكوندا  جميدع بدين والثدروة للسدلطة العدادل والتوزيع

 كدولدة الدولة مفهو  لترسيخ الداعمة األسس من وغيرها المرأة حق ِو  صون
  من حقيقي جز  أنه على ككل السورء المواطن فيها يشعر حي  اعتبارية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنددة وفددد الدددين، صددالح فددي بددارزاني مسددعود الددرئيس اسددتقبل
 .سوريا في الُكردء الوطني للمجلس الخارجي ة العالقا 

 لجندددة رئددديس حددداجو كددداميران“ مدددن كدددال   المجلدددس وفدددد وضددد   
 لجندة عضدو برو وإبراهي  الُكردء، للمجس الخارجي ة العالقا 
 .”العالقا 

 السداحة علدى المسدتجدا  آخدر المجلس وفد مع بارزاني وبح 
 سددوريا فددي الميداني ددة والتطددورا  والسددوري ة، الُكردي ددة السياسددي ة
 السددوري ة األزمددة حيددال الشددنن ذا  الدددول ومواقددف والمنطقددة
 .وتداعياتها

 السدددوري ة، األزمدددة فدددي الُكدددرد وضدددع إلدددى اللقدددا  تطدددر  كمدددا
 .سوريا في الُكردء الشع  ومستقبل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  :مقدمة

 من يةبدا البد السوووةية الوطنية الهوية في البحث قبل
 الدةاسوو   ضووو  على والوطنية الوطن مفهوم تحديد

 بذلك الوطن تعةيف على ومجمله  جوهةهو  في تتفق والتي الحوديةوة
 أفةادهوو  تةتبط والتي الوودولووة يسووووووومى الووذ  المحوودد الجغةافي الحيز

 ليهع متفق اجتم عي بعقد دولي    المحددة الجغةافي  هذه ضوومن المتواجدين
 أو نيةالدي أو العةقية التصووونيف   عن بعيدا   ب لحدود، ويعةف دسوووتوةي   
 تلك ألفةاد يسوووووووم  بينم  قسوووووووةية، بطةيقة له  إلغ   ودون المذهبية
 طلقي م  وهو لذلك المهيأ المن خ توفية مع الطبيعي ندم جب ال التجمع  

 مدتعت والتي ،(الصوووووو هةة البوتقة) بنظةية األوةبيون المنظةون عليه
 ةةالمستم الهجةة ظةوف نتيجة المجتمعي الدمج عملية في أوةوب  عليه 
 من العيش ولقمة األم ن عن بحة  أوةوب  إلى الع لم أنحو   جميع من

 جهة من الشووووووو بة والط ق   الع ملة األيد  إلى أوةوب  وح جة جهة،
 للفةد مةيحة طبيعية وأجوا  من خ خلق إلى بهم دفع م  وهذا أخةى،

 الهوية وتقبل األوةبي المجتمع في االندم ج من يتمكن كي المهو جة،
 للغةا عن بعيدا   االجتم عية، الحي ة في وفلسووووووفته  الدولة لتلك الوطنية

 الع لم دول من الكةية في المم ةسووووة القسووووةية واإلجةا ا  العنصوووةية
 قيةب على بهم الخ صوووة هويتهم فةض فيه  الحك م يم ةس حيث الة لث،
 لىع ومفصول بهم خ ص دسووتوة ووفق قسووةية بطةيقة المجتمع مكون  
 ذاوه الغ ية تلك إلى للوصووول األحي ن معظم في العنف عتم داو مق سووهم

 .الديني أو القومي ب لصهة عليه يطلق م 

 لحيزا لذلك وب نتم ئه لذاته الجم عة أو الفةد احس س هو تعةيف    والوطنية
    دولي له المةسووومة الحدود اط ة في الوطن عليه يطلق والذ  الجغةافي

 وال ال -الشعوة -االنتم  )  الةالث العن صوة أن القول، نسوتطيع هن  ومن
 غي نط تعني إحداه  وبفقدان الوطنية الهوية تحديد في أس سية( المشوتةك
 ضمن المفتةض الوطن لهذا الجم عة أو الفةد هذا على غتةاباال شعوة
 مشةالمه المجموعة أو الفةد بهذا يدفع وب لت لي المةسومة، الجغةافي  هذه

 لالسووووبي يمهد م  وهذا الجغةافي  تلك خ ةج الوطنية الهوية عن ب لبحث
 .المن سب الظةف تحيين لحظة الوطن هذا كي ن لتفكيك

 :9191 التأسيس منذ السورية الوطنية الهوية

 به والمعتةف الح لي الجغةافي حيزه  ضووومن سووووةي  أن المعةوف من
 اتف قية بموجب االسوووووووتعم ةية التقسووووووويم   نتيجة تشوووووووكل  قد دوليو   

 تةكة توزيع في لمصوووووو لحه  تحقيق    وملحق ته  م9191 بيكو/سوووووو يكس
 ألولىا الع لمية الحةب في المنتصووةة القوى بين العةم نية االمبةاطوةية

 هوي ته  واختالف وخصووووصوووي ته  المجتمعية للمكون   اعتب ة أ  دون
 وده بحد سوةي  وك ن  به ، الخ صوة الوطنية ووال اته  والدينية العةقية
 بدايةال منذ فةنسوو  ح ول  لذلك الفةنسووي، المسووتعمة نصوويب من الح لية
 التيو الج معة العةم نية الهوية أنق ض على جديدة سوةية لهوية التأسيس
 ج معةال اإلسالمية الهوية أ  الديني الع مل على تحديده  في تعتمد ك ن 
 مةغ مذهبية أم دينية أم قومية أك ن  سووووا    الفةعية للهوي   إلغ   دون
 وهن ك هن  محلية اضطةاب   من( ع م 055) الطويل ت ةيخه  تخلل  م 

 مح فظة بقي  معظمه  في لكن أخةى، أحي ن    زجةية قسةية ومم ةسو  
 من جليخ العةبي يكن فلم م ، حد إلى مقبول بشكل الفةعية هويته  على
 لشيعيا وال المسيحي وال الكةد  وال العةم نية الدولة في العةبي انتم ئه
 لةللدو المشتةك والوال  التس م  من معينة مس حة هن ك وك ن  والعلو 

 ينالعشووووة القةن بداي   حتى مقبولة بطةيقة المكون   هذه بين تم ةس
  ةىاألخ القومية المكون   ضد التةكية القومية النزعة اشتداد مع تزامن   

 ةد هذه والح لة خلق مم  والكةد والعةب ك ألةمن العةم نية الدولة في
 فقد  كبيةة اضوووطةاب   وحصوووول المكون   هذه ج نب من مواز فعل

 ةةالفت طيلة المعتمدة أسووسووه  الج معة اإلسووالمية الوطنية الهوية بموجبه 
 م  وهذا به ، الخ صووة الهوي   عن للبحث األةضووية مهد  مم  السوو بقة
 دول ج نب إلى االصطف ف في المكون   هذه شو ةكةلم األةضوية مهد 
 لهويةا وتحقيق الخالص في أمال   الحةب في العةم نية الدولة ضد الحلف  
 عليهم وأغدق لديهم التذمة هذا الحلف   واسووووتغل بهم الخ صووووة الوطنية
 حسووووو ب لكن الحةب، في ج نبهم إلى الوقوف بغية الوعود من الكةية
 والتف هم   الوعود معظم تبخة  فلقد البيدة حسووووو ب يط بق لم الحقل
 خةائط وفق مقسومة ت ةيخية أوط ن أم م أنفسوهم الجميع ووجد ذلك حول
   بن في الشعوب ةغب   الح ئط عةض ضو ةبين مصو لحهم وفق أعد 
 .بهم الخ صة كي ن تهم

 بداية الفةنسووويون ح ول  ب إلحب ط والشوووعوة المةية الواقع هذا ضووومن
 سووووووةي  لدولة والتأسووووويس ككل السووووووةية المجتمعية المكون   مةاع ة

 كنل الخصوصية، لتللك مةاع ة من طق عدة إلى بتقسيمه  وذلك تح ديةاال
 بتطبيق   الضوووووحلة الفةنسوووووية التجةبة نتيجة عنه  تخلوا م  سوووووةع ن
 السوووووةية المجتمع مكون   من العديد مق ومة وكذلك الفدةالي النموذج
 الدولة أ  الحكم في نموذجه  تطبيق إلى لجأ  لذلك التقسووووووويم، لهذا

 وضعو الحكم إداةة في العةبية السنية األكةةية على عتم دواال المةكزية
 نظةية طبيقت ب تج ه والدفع الفةنسي الدستوة من تقةيب    مستنسخ دستوة

  لكةدك والمذهبية القومية األخةى للمكون   ب لنسووبة( الصوو هةة البوتقة)
 يحيينللمسوو والدينية الةق فية الخصوووصووية مةاع ة مع والدةوز والعلويين
 .الدني  حدوده  في والسةي ن

 وةيةالسوو المواطنة مفهوم لتةسوويخ الك في الوق  الفةنسوويون يسووعف ولم
 د وفق األلم ن بيد ب ةيس وسوووووقوط الة نية الع لمية الحةب ك ن  حتى

 السووووووفيتي واالتح د أمةيك  وبةز  الدولي دوةهم  وبةيط ني  فةنسووووو 
 تعمةا المس مصية وتقةةان الع لمي المشهد تتصدةان ع لميتين كقوتين

 م9191 سووووووةي  اسوووووتقل  وبنتيجته  واأللم نية والفةنسوووووية البةيط نية
  لكتلةب متمةلين مدنية بةجوازية قوى السوة  السوي سوي المشوهد وتبوأ 
 وطنية لدولة التأسووووووويس الطةفو ن وحو ول الشوووووووعوب وحزب الوطنيوة
 ب  االنقال سووولسووولة بدأ  حتى يسوووعفهم لم الوق  لكن تعددية طيةديمقةا

  وبةز  ،(9109-9191) االسوووتقالل من سووونوا  ةالث بعد العسوووكةية
 يةسوووة سووي سووية قوى ةالث الخمسووين   أواسووط في السووط  على حينئذ

 طني   و مشووةوع    يملكوا لم جميعهم لكن  بينه ، فيم  أيديولوجي  متن قضووة
 غةافيةالج البقعة هذه م  يعتبةون بقدة للكلمة الحقيقي ب لمعنى سووووووةي   
 :هي القوى وهذه الحدود خ ةج مش ةيعهم لعبوة جسةا سوةي  المسمى

 .المسلمين اإلخوان بجماعة متمثال اإلسالمي التيار -9
 .السوري الشيوعي بالحزب متمثال اليساري التيار -2
 .العربي القومي التيار -3

 :المسلمون اإلخوان - 

 هو اإلسووالم شووع ة وطةح  م9191 مصووة في الجم عة هذه تأسووسوو 
 ظل تح  الع لم أنح   جميع في االسوووالمية األمة لتوحيد والدعوة الحل

 الع لم أنح   جميع في له  فةوع وأسوووسوو  المنشووودة اإلسوووالمية الخالفة
 عمل  وبذلك اليوم، حتى مصووووة في القةاة مةكز إبق   مع اإلسووووالمي
 ولةد كل واعتب ة سوةية في السي سي عمله في المنهج هذا وفق الجم عة
 لع لمي،ا اإلسالمي ستةاتيجياال المشةوع لخدمة جسة بمة بة فيه  ينشط
 زالحي ضمن السووة  الوطني المشوةوع لتأسويس أهمية يعطوا لم وبذلك
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 السككيييي  لمعظم السككة ة  ديث أضكك   شكك  بال األمنة المنطقة

 ب  صأ كمة يالديلي اإلقليمي اليسط في قضةيةهم يتةبع م  يكل

 يالمهتمة السكككككييية اإل المية اليسكككككة ل لغةلبية األبيز العنيا 

 .ةم  بشكل الملفة  يأسخ  القضةية أهم لتك  السييي بةلشأ 

 امييكية بشككككياكة تيكية قبل م  أ داثهة يالمزمع األمنة المنطقة

  بي ت يل  التيكية لل ديد الم ةذية الفيا  شككككككي  منطقة في

 يي المت ةي الطيفي  بي  التعقيد بةلغة مسكككألة إلى يأخيى ل ظة

 نهة ي, اسككةبيع قبل اتفة  إلى اليصككيل ا لنيا أ  بعد شككهيي منذ  

, مصكككةل    لي  تملي  يمة مصكككةل    سككك  طيف كل فسكككيهة

 الديلي الت ةلف م  المد يمة" قسككد" الديمقياطية سككييية فقيا 

  الميةاال يسة لهة  بي ا لنت  االمييكية المت دة اليالية  بي ةسة

 نبجم اتفة     فيتيكيبي نسككخة في العملية مختصككية   انتصككةيا  

 لديليي ا الطيفي  بي  مشتيكة دييية  تسييي في اختصكي يالذي

 سككككييية لقيا  تةبع  سككككيي لمجلس المنطقة خضكككي  ظل في

 تصككيي ة   سكك  األمي فسككي  تيكية أ   ي  في, الديمقياطية

 دةجدي يا داثية  مختلف بمنطق األخيي االتفة  بعد مسكككككايليهة

 بنةء تعقيد في زاد الذي األمي منبج اتفة  شكككككككل    يمغةيية

 الظييف ظل يفي ال ةلي اليق  في األمنكة المنطقكة يا كداث

  ملية بتنفيذ يالي يد التهديد إلى جديد م  بتيكية دفع مة الياهنة

 .منفيد بشكل األمنة المنطقة يانشةء  سكيية

 طي  يج  ي يسكككككككهة بز ةمة التيكي يالتنميكة العكدالكة  ز 

 البدي مصككييية قضككية األمنة المنطقة تشكككيل بأ  متيق  ايديغة 

 قضككةية إلى مسككتندا   يتضكك ية  خسككة ي م  األمي كلف مهمة منهة

 بثت الجنيبية  ديدهة  لى كية  تشكككل اسككت ةلة في قيمي األم 

 ءالقضككة يضككييية الشككمةل في بالده ن ي بةلذ ي يتدفع المخةيف

 متدي قد خطي مبعث إلى تت يل ال أ  بغية يق  اسككي  في  ليهة

 كمة -تفسككككييه  سكككك - مختلفة مجةال  في جمهيييت  داخل إلى

 مخيجة   األمنة المنطقة انشكككككككةء يي يسككككككك  ال ةكم ال ز  ييى

 خسككةية في لهة تعيض التي الهزا  مع خةصككة الداخلية لمشككةكل 

 يف تعصكككف التي ياالنشكككقةقة  الكبيى المد  بلدية  أهم ي ةسكككة

 يتداي   ل  انتصككةيا  إلى مةسككة  ةجة في هي لذا ال ز  بنية 

 يف االقتيا  صكككنةديق في غلت  م  ييزيد الداخل في ي صكككل مة

 .مقبلة م طة 

 بل نةيي  بي  تقع التي الي يدة هي االمييكية المت دة اليالية 

 أضككك   إذ ابياهيم النبي  ةل في متجسكككدة أميهة م   يية في

 لنةتيا  لف في االسكككككتياتيجي ال ليف تيكية يجليل, خليل   بي 

 اطيةالديمقي سككييية يقيا  مسككتقبلية اسككتياتيجية أخيى يقضككةية

   مستقبلية, مشةييع م  قةدم هي يمة دا ش م ةيبة في شييكهة

 

 

 

 

 

 

 

 عاليضكك يمسككتجدا  إييا  هي االثني  بي  المشككتي  القةسككم  يث

 .األيسط الشي   ميم في

 يييةس قيا     تتخلى أ  بمقدييهة ليس فهي اييا  في تتجسد 

 بعدا هي مة إلى نفيذهة منطقة لتي يد العدة تعد كينهة الديمقياطية

 ةبم صكككلته تخيج كبيية  ملية لبدء يت ضكككي الفيا  شكككي  م 

 ي ب مة الممتدة المنطقة في المتميكزة يالقيى المليشككككية  جميع

 التنف في لقة دتهة يصككككككيال   الزيي ديي بييف البيكمةل مدينة

 إلى االييانية مداداإل طي  لقطع العياقية ال ديد م  بةلم ةذاة

, تهةةيامكةن بكل اسككيا يل تد مهة التي الخطة يلبنة  سككييية داخل

 التي قسككد هي االيض  لى سككت ةي  التي فةلقية معليم هي يكمة

 االيض  لى ميثي   سكيي ك ليف االمييكة  اسكت سكة  نةل 

 .المهمة ل  ستيكل

 علميضككك تفسكككييهة في لألمييكة  الم يية النقطة نفس هي اييا 

 يفة   ل تخسكككي أ  تييد ال ذات  اليق  في فأمييكة, األمنة المنطقة

 م  ايديغة  ب  يليح كمة اييا  مع صككككيا هة في اسككككتياتيجية  

 يفي يبيتي  يي ةني مع المنعقدة القمم في المسككتمية لقة ت  خالل

 العدي صككف إلى االسككتياتيجي ال ليف ينتقل قد اسككتفزاز أي  ةل

 ال صكككككةي مع خةصكككككة, خطيية تبعة  يياءه يكم  الذي األمي

 النةتي ي لف امييكة كي , اييا   لى المفييض االقتصككككككةدي

 لثييةا  ق  المنطقة في لهة استياتيجي  ليف تشككيل يياء كةنيا

 بد مهم المنصككككككيم القي  م  السككككككبعينية  نهةية في االييانية

 ةهشككك االسكككتياتيجي ل ليفهم خسكككةيتهم بعد ايفيي  كنعة  النقال 

 يف سدا   يكي  قيي  ليف خلق إلى  ينهة م  ايتأ   يث اييا ,

 .  ينهة منذ   االييانية اإلسالمية ( الثيية) أطمة  يج 

  لى الضككغط م  بةلمزيد ليدفع ايديغة  بهة يلع  أخيى اييا 

 م  الخصيص بيج  امييكة ي لى ديلية   الماثية االطياف معظم

 م  يزيد الذي األمي الالج ي  بييقة بةلتلييح االييبيي  خالل

 .الميقف تعقيد

 المنطقة  يل المت كةييي  الطيفي  ككة  إ  ال كةل مجمكل في

  هد كمة الكتمة  طي فسككككككيظل اتفة  إلى تيصككككككليا قد اآلمنة

 تيصككككلهم  دم  ةل يفي الديلية األطياف بي  األمنية االتفةقة 

 ليقي ا خشككية بسككي ة التصككيف ي ليهة  يية في فأمييكة التفة 

 معطية  بي  االختيةي خالل م   قبكةهكة ت مكد ال  ياقك  في

 فلطي مكسكك  سككتكي  تيافقية  ليل إلى ايصككةلهمة أي الطيفي 

 .ش  أدنى دي  األخي الطيف  سة   لى

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف والت مق وجذوره، الكوردي الشعععع بي للموروث وتتبع عودة في

 يف الهائ  الكم هذا تبلور وكيفية تطوره، وأسعع  كما وسععب  مقومات

 تراكماتها، من وزادت اكثير اغتنت وتقاليد عادات من موروثعات،،

 ذلك ضععخامة عند بالتأكيد سععنتو   المجا ، هذا في الخوض ومجرد

 واء  س واألجيا  ال صعور عبر بذ  الذي الكبير والجهد المتتالي ال م 

 والحفاظ وخزن، جم ، ثم ومن مفاهيم،، اسعععععتخ   أو تأليف،، في

 هتطوير طرائق وكذلك األجيا ، عبر نقل، آليات كما ووسعععائ  علي،،

 اآلني الوعي تطور وفق مراحل،، تدرجات مع يت ئم كي وتحديث،،

  طي،فت الحيوية من الهائ  الدفق ذلك منح، وبالتالي والمتتالي، من،

 بالمسعععاعي التركيز هنا، جدا المهم ومن متدفق، سعععتمراراو دفع  وة

- السععيا ات وتقدير م حظة مع النقاء، ذلك ضععمن إبقائ، في المبذولة

 إن خ لها خضععععععع ت وبالتالي بها مرت التي التعاريخيعة المراحع 

 نتاج لربما وايضعععا جهة، من مرحلتها حسععع  حذوفات او إلضعععافات

 أخرى، جهة من جديدة شعع و  او بيئات مع الت  ح فرضععها ظرو 

 ماك بقيت أنها غير اكتسععععبت، جديدة وعي آلفاق كنتاج تكون  د أو

 تراكمالم للوعي األساسية الركيزة تحاكي ، الجذري سيا ها في ذكرنا،

 وبطقوسعععها جغرافيتها وضعععمن البشعععرية، المجموعة - الفئة هذه عند

 .المت ددة

 وال ادات الكوردي الفولكلور مجا  في الخوض حين :بسيي   وكمثال

 شاركات فيها سنرى ش  ، أي وكفولكلور فبها، تأصلت التي  الخاصة

 نم بدءا الكوردسععتانية ال ادات اسععاسععيات في مترسععخة لركائز مذه 

 بكام  ومرورا ايران، بكوردستان زردشت مدينة من شر ها، أ صع 

  يوطبي سوريا، كوردستان في عفرين ال  وصوال كوردستان أجزاء

 او نل والتي البسيطة - شعطبا أو إضعافة - التغييرات ب ض ن حظ أن

 يف الدخو  و ب  وعلي، التراث، هذا لجذور األسعاسي البناء مسعت ما

 من بب ض التذكير البد بأن، - ارى - الرئي  الموضعععععو  صعععععل 

 في لي نشعععر  د كان سعععابق موضعععو  عل  وردت التي الم حظات

 حيث األو ، القسعععععم الكوجري ال ر  حو ( * ميديا يكيتي) مو ع

 تجاه  في - البوطاني لل ر  سعععرد أو نظر وجهة - ب ض اعتبرها

 تشعععم  واسععع ة، وبنطا ية - منطقة/  هريم - ـععععععععك بوطان لمفهوم تام

 الرح ) أي باجارفانا - وبلدات ومدن ديمانا و رى الكوجر، مضار 

 واسععتنادا هذه، الحالة في الطبي ي ومن ،(المدن وسععكان - القرويون -

 من كثير في ستتقاطع اإل ليم، ل موم المتشك  الفولكلوري الجذر عل 

 ذاتها هي وكأنها سععتبدو الب  الب ض، ب ضععها مع وتتداخ  التفاصععي 

 تيال االسععع  تلك ال  عودة وفي وهنا ذاتها، انتاج وت يد تظهر التي

 الخري ، بيزوك -  اعدتي بها، وأعني تراثنا، جذور عليها بنيعت

 نسعععقي،ب واالنتاج الحياة طبي ة مع توافق في وذلك - الربيع وبهاريان

 او والموت الحياة جدلية من يرافقها ما وكذلك الرعوي، - الف حي

 احتفالية مظاهر في تجسععععيدها تتم/  تمت وكلها والجفا ، الخصعععع 

   هاوخصوبت مائها وفرة أو بجفافها، سواء   بالفصو  ارتبطت عديدة،

 

 

 

 

 

 اوعي من، تشععك  أرضععية وأصععبح تأسعع  الذي الترابط هذا  حلها، او

 / الحياة - النقيضععععععين بين ربطت وكالمشععععععيمة متداخ ،/  متراكبا

 في بوضعععو ، األمر هذا وي حظ - والجفا  الخصعععوبة - و -الموت

 لكورديا التراث في علي، التأسي  تم الذي والرا ي المبد  الربط ذلك

 بكائي،- تنحيبي كطق  نفس، فرض الذي الرحي ، حالة في والمتجسد

 دوموزي رحي  -الكبرى األسععععطورية األحزان سععععيا ات وفق تأطر

 - ةللحيا الفصعععلي/  الطقسعععي وعودت، السعععفلي لل الم هبوط، او مث 

 وبصعععور آالمها بتفاصعععي  تنطق وبرمزية مشعععتركا عنوانا وأصعععبح

 .المناحات عل  ومسمياتها وتوصيفاتها ب  ماتها أضفت واضحة،

 شكلهاوب مساراتها تتبع نستطيع الظاهرة، لهذه الكوردي موروثنا وفي

 في خاصعععة أدائها طرائق وكذلك والصعععار ، الصعععريح الميثولوجي

 جنائزية حواريات شعععععععك  تعأخعذ والتي الكوجريعة، الحعداد مظعاهر

 المآ فتراكم الحنينية من هائ  كم أدائها لحظة منها تفيض وكلوحات

 هذه في أسععرية - مجتم ية وكحالة حقيقي، وجداني ان كا  في كبيرة

 مليع بتطبيق مرفق حقيقي تفسعععععير لنق  او وكفهم جهة، من البيئة

 وا الرحي  م ن  - وبوضععععو  - وكذلك ايضععععا، المتنقلة الحياة لنمط

 رحلةالمت الحنينيات وتلك بيئتهعا في اصععععععع  متنقلعة كفئعة الترحعا 

 الوعي في وتنطبع تراثي بشععععك  ولتت  ح االمكنة، تنو  والمتنوعة

 كا وأشععععع المناحات تلك فتتحو  وذهنيا، تراثيا بتشععععكل، تطور الذي

 .ذهنيا أر   فتبدو ، إيحائية - إيمائية بصيغ وتظهر الرحي 

 نمطين إل  سععتقودنا - بترحالها المناحات - هذه ان كي  سععنرى وهنا

 اسي،األس النمط في تت  حان ب  ال وترتبطان، ذهنيا تسعموان آخرين

 يجةالنت/  السعععياق في جديد من يتحدا ان يلبثا ال مسعععارين اتخذا وإن

 : هما والمساران ذاتها،

 روجخ بلحظة فولكلوريا تكثيف، ويمكن االبدي شععععععب، الرحي  اولها

 إل  البكاء وحالة الجديد، مسععععكنها حيث ال  اهلها بيت من ال رو 

 لقلو ا أشعععد تبكي التي الغنائي النشعععي  بذلك المرافق النحي  درجة

 ذهه - دالليي بييكي بيينن راااكن - تدندن الحناجر حيث صععععع بة،

 ال رو  - الفتاة لوعة وتجسعععد حنينية تفيض التي المؤلمة السعععريالية

 ال  ذويها مضعععععار /  خيمة/  بيت من مغادرتها - انتزاعها لحظة

 . الجديد مستقرها حيث

 بآالم مناحات، يفيض الذي فهو إي ما، واألشعععععععد الثاني الرحي  اما

 وتم في تتجل  التي الحقيقية الحعداد لواع  فيع، وتتفجر عظيمعة،

 اللوحات تلك تتشعععك  وحينها شعععابا، كان ان خاصعععة الرج  - الزوج

 اء،ال ز فترة طوا  يومي وبشعععك  النسعععوة فتقوم آالمها، في القاسعععية

 بةالقرا لدرجة طبقا مناحاتها عن  تتفاوت عديدة، احزان بنسععععقيات

 سعععما  مع تبتدئ كانت حيث اهميت،، وكذلك المتوفي وعمر جهة من

 ال ائلة نسعععععععوة تقوم الفور وعل  المتوفي، للشعععععععا  المفجع الخبر

 6التتمة في ص              جدائلهن... بق  جدا، المقربون

 



 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد

 أنواع لها السيييي اسيييي  وفقه الدولي القانون في الدول
 بحسيي الدول  نوع تختلف مختلف  نظم وأنماط دةمتعد

 بصييييفت ن تتصييييف وجم عها كث رة وظروف عوامل
 او يالف درال واالتحاد المركب  او بالبسيي ط  توصييف ان فأما اسيياسيي ت ن

 في الدول انواع من واحدة وهي Federalism الف درال   الدول  نظام
 والهند سييييييو سييييييرا ذلك ومثال المركب  بالدول  توصييييييف والتي العالم

 اليالف در ولالتحاد وغ رها وكندا ومال ز ا االمر ك   المتحدة والوال ات
 والمشييييارك  التعدد   صيييين  األولى غا تها عد دة مبررات او أسييييباب
 عن ع داب وعادل  د مقراط   بصورة السي اس   الح اة في الحق ق   الفاعل 
 انونالق تنتهك مجموع  او شييخ  ب د السييلطات وحكر الحكم في التفرد
 والمشييياكل األخطاء إلى دائما  قود الفرد حكم ألن ذلك الحقوق، وتهدر

 بصيييورة دورها الجماع  حكم ظل في المؤسيييسيييات تؤدي ب نما والظلم،
 ومفهوم .الدسييييييتور   والرقاب  القانون ظل في عدال  وأكثر أفضييييييل
 لألمم رالمصييييي  تقر ر حق بمبدأ  رتبطان الف درالي واالتحاد الف درال  

 وأخذ الحد ث، العصييير في العملي مفهومه تكامل مبدأ وهو والشيييعوب
 حقوقب الخاصيي  واللوائح المواث ق والسيي ما الدول   المواث ق إلى طر قه

 سييي أل تجسييي دا تكون ان  مكن فالف درال   وبالتالي والمواطن، اإلنسيييان
 .والقانون واإلدارة الحكم في الد مقراط  

 ؟الفيدرالية مفهوم يعني ماذا

 لم ك من مشيييتق  وهي األصيييل الت ن   كلم  الف درال  : لغة الفيدرالية -
 هذه لتدخ وحد ثا االتحاد تعني( ف دو ) وكلم  الثق  وتعني( ف د را)

 هيو العالم في اللغات من وغ رها الكرد   واللغ  العرب   الى الكلم 
 لغ ال وفي لها عبارة وأقرب العرب   في( االتحاد) بكلم  عادة تترجم

  .(hevgirtin - هفكرتن) تقابلها الكرد  

 االندماجو القهر تعني ال كما االنفصال وال التجزئ  تعني ال والف درال    
 . اآلخر البعض  رى كما القسري

 اتحادي تعني( Federal) كلم  نجد االنجل ز   اللغي  قوام   وفي  
 وجاء االتحاد   تعني( Federalism)و االتحاد تعني( Federatin)و

 اتحاد تعني( Federation) كلم  722   اكسييييييفورد قامو  في
 (.state) الوال ات او للدول س اسي اتحاد وهو ف درالي

 .االتحاد أشكال من محددا شكال تعني اصطالح وهي -

 او اتحادا كان وسواء المعاهدة او االتحاد  عني( Federalis) مصطلح
 طرواب ب نهم تجم  اكثر او متم ز ن طرف ن ب ن  قوم فهو معياهييدة،

 عن حثالب سييب ل في المعن   األطراف تحف ز على ذات   قدرة لها مت ن 
 وا اإلفراد تحرك تعني الف درال   قوي، وجودي مركب توافق صيييي غ 

 تشييك ل نحو أخرى ناح   من والمشييترك  ناح   من المتم زة الجماعات
 رالشييعو من انطالقا المتناقضيي  االتجاهات رؤى ب ن  وافق واحد تجم 

 .الوحدة إلى بالحاج  المشترك

 او《االتحاد   الدول 》 عني فهو (State federal) مصييييييطلح أما

 ألن المتحييدة الوال ييات هو األقرب والمعنى《التعيياهييد يي  الييدوليي 》

 تداوال األكثر االدار   المصطلحات من هي الوال   او المد ن  مصيطلح
 رمعاصيي مصييطلحا فهو الدول  مصييطلح ب نما القد م اإلغر قي العهد في

 انوك متقارب  وال ات او متجاورة مدن تلقائ ا ظهر القد م العهد ففي
 همحقوق وتنظم الوال   سكان توجه بها خاص  سلط  وال   او مد ن  لكل

  رىـــــــاألخ الوال ات سكان غزو من حدودها على وتحافظ وواجباتهم

 

 

 

 قل الو دام   حروبا اوقاتها معظم في تع ش الوال ات هذه كانت وبالتالي
  .محددة اوقات في الصلح تعلن ما تعلن ما

 قام إ في تعتمد قد ما المتقارب  الوال ات تكن لم األحوال كل في لكن
 ارعتباال بنظر خذأت متحضييرة وإدار   دسييتور   أصييول على اتحاداتها

 المنهج هو" القسييري االتحاد"  منهج كان ما بقدر الوال ات سييكان إرادة
 مباحث يف الباحثون  تطرق ال وبالتالي الزمن   الحقب  تلك في السيييائد

 إال( القد م ) الهند   او اإلغر ق   االتحاد   النماذج إلى الدول  إدارة
  .الدول إدارة نظام في الف درال   فكرة قدم إثبات بحدود

 يالفدرال النظام أن على الباحثون هؤالء  تفق أن  كاد هذا على وبناء
 ب قيالتط تار خه  تعدى ال ومعاصييير حد ث مفهوم القانون  ، بصييي غته

 جودالو الى ظهر الذي األمر ك   المتحدة للوال ات الفدرالي الحكم نظام
 تطو ر على الوال ات اتفقت ح ث. م7272 عام ف الدلف ا مؤتمر عقب
 كونفدرالي اتحاد كانت ان بعد قوي ف درالي اتحاد الى االتحياد هيذا

 ضييييع ف  المركز   السييييلط  صيييالح ات وكانت مختلف  مشييياكل تعاني
 سييييين  دسييييتور حدد فقد ومتعثرة بط ئ  الهام  القرارات اتخاذ وال ات
 اختصييياصيييات حدد م 7271 سييين  المفعول نافذ اصيييبح الذي م 7272
 السيييلطات من ذلك عدا ما وترك الحصييير سيييب ل على الف درال   الدول 

 كذل منذ الحد ث  الف درال   مبادئ حددت وبذلك الوال ات سيييييلط  الى
 .الح ن

 : الفيدرالية الدولة وتكون نشأة

 ولالد أن القانون رجال  ذكر الف درال   الدول  وتكون نشييأة ح ث من اما
 نم أو مسيييييييتقل ، ك انات اتحاد من إما -: بطر قت ن تكونت الفدرال  

 تحاداال على العزم تعقد ثم ، كب رة واحدة دول  جسييد من تنفصييل ك انات
 : كالتالي وهي. جد دة واجتماع   قانون   ص غ ضمن

 وأ وال ت ن تحادا من الفدرال   الدول  تنشييييأ :متقاربة واليات اتحاد -1
 وجغراف   اجتماع   مالمح في شيييعوبها تشيييترك متقارب  وال ات عدة

 وعن الداخل  ، سيييييييلطاتها بعض عن واحدة كل فتتنازل وتار خ  ،
 أسيييا  على الفدرال   الدول  لتكون ثان   تتوحد ثم الخارج  ، سييي ادتها
 الوال ات: المتحدة اإلمارات أو الوال ات على مثال الفدرالي، الدسييتور
 7721 عام السيييييييو سييييييري واالتحاد 7272 عام األمر ك   المتحدة

 عام العرب   األمارات واتحاد 7111 عام االتحاد   ألمان ا وجمهور  
7127 . 

 بس ط ، ةكب ر دول  تفكك من الفدرال   الدول  تنشأ :كبيرة دولة تفكك -2
 كاختالف واقتصيياد  ، وسيي اسيي   اجتماع   مشيياكل من سييكانها  عاني
 على شيييييييعبها ف عمل والثروات، والموارد والثقافات والعادات اللغ 

 وتقر ر المركز  ، الحكوم  سييييييي طرة عن تام باسيييييييتقالل المطيالب 
 على المفكك  الوال ات تعمل ثم اآلخر ن، من تدخل دون مصييييي رها

. فدرالي إداري نظام وفق الفدرال  ، الدول  هي واحدة دول  تشيييييك ل
 المكسيييي ك هي بسيييي ط  دول  تفكك عن الناشييييئ  الفدرال   الدول  مثال

 وتشييي كوسيييلوفاك ا 7717 سييين  والبراز ل 7781 واألرجنت ن 7782
 . 7181 سن 

 :الفدرالية الدولة مالمح

 :بأمر ن البس ط  الدول من غ رها عن الفدرال   الدول  تتم ز

  دول بأنها الفدرال   الدول  تتصيييييف :مركبة دولة الفدرالية الدولة -1
  الفدرال  الدول   م ز الذي هو الترك ب وهذا متم زة، أجزاء من مركب 

 كثر،أ أو دولت ن من الفدرال   الدول  تتكون ح ث البسييي ط  الدول  عن
 واسييييتقالله الخا ، نظامه منهما لكل  كون أكثر، أو إقل م ن من أو

 ،خا  برلمان خا ، دستور إقل م أو وال   لكل  كون أن مثل الذاتي،
 خاصييي ، وموارد خا ، وعسيييكر خاصييي ، وقوان ن خاصييي ، حكوم 

                       ...   . بها خاص  ولغ 
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 المجتمعات في متميزا   حيزا   ويأخذ ويشتتتتت  ويترعرع اإلرهاب ينمو

 راتالمخاب أجهزة أقبية و اخل االستب ا  يرن تحت والرازخة المتخلفة

, شتتتا ت وقتما وتستتتتخ م  ترعاه والتي والعالمية منها المحلية القمعية

 يستتتتتتو ها التي التجارية والم ن األماكن في مالئما   مناخا   ل  ويج 

 وتتخذ, والبستتتتتت ا  الفقرا  ألقوات والستتتتتتارقين الجشتتتتتتعين عمالقة

 لر ع حجة اإلرهاب لها المعارضين بعض وحتى المستتب ة الستل ات

 . والعمل واألسلوب الرأي يخالفونهم من

 المفخخات - والغ ر القتل أبرزها, ومتقنة متع  ة اإلرهاب وستتائل إن

 المنظمات بعض أو المستتتتتتتتب ة النظم بعض تتخذ حيث - نموذجتا  

 زتعج عن ما أو نفوذها وإ امة وبستت  مآربها لتحقيق وستتيلة رهاببةاال

 ال يمقرا ية الستتتتتتتلمية باألستتتتتتتاليب المجتمع في بمهامها القيام عن

 المجتمع شتترائ   موحات عن بتعا هاال أو لضتتعفها إما, المشتتروعة

 في فشتتتلها أو, جتماعياال شتتتذوذها أو لجرائمها من  منبوذة كونها أو

 وأكثرها منها شتتتتتعبية أقوى فئات أمام هزيمتها أو ب  تَع    ما تحقيق

 . والواقعية للحقيقة قربا  

 الستتياستتيين واغتيال الستتياستتي اإلرهاب هو اإلرهاب أنواع أخ ر إن

 ع ب اإلرهاب ويشتتتت , مثال   لبنان في جرى كما والثقافة الفكر ورجال

 أو شتتتتتتاذا   نوعا   تألف كانت منا ق في الحكم أنظمة تغيير أثنا  أو

 ي  على الستتتورية المنا ق كافة شتتته ت  ما وهذا, الحكم من خاصتتتا  

 الجز  منا ق منها وخاصتتة اإلرهابيتين( والنصتترة  اعش) منظمتي

 اإلرهاب عمليات تصتتتتاع ت حيث, بستتتتورية الملحق الكر ستتتتتاني

 أنواع كل وفاق الت ولة إرهتاب وستتتتتتتا  واالنفجتارات غتيتاالتواال

 الكوا ر من الع ي  العمليات تلك ضتتتتتحية وراح, األخرى اإلرهاب

 م انة االغتياالت ومثل  شتتكل  كان مهما م  ان   اإلرهاب إن, المناضتتلة

  اخل التزعزع معالجة في صتتتحيحا   أستتتلوبا   وليستتتتت, األخرى هي

 .المعارضين تصفية بقص  والتنظيمات الفئات بعض

 ونستتتنكر, القانون على الخارجة اإلرهاب أشتتكال كل بحزم ن ين إننا

 الضرب إلى ون عو, األسباب كانت أيا   واإلرهاب العنف إلى االلتجا 

 برةع ليكونوا اجرامهم شتتأفة الستتتئصتتال بشتت ة اإلرهابيين أي ي على

 الموا نين بأمن والعبث بالستتتتو  األمارة نفستتتت  ل  تستتتتول من لكل

 المحاكم  ريق عن ذلك يكون أن ون عو, للخ ر حياتهم وتعريض

 . اآلخرين حق  بنار بري  يكتوي ال حتى المختصة

 في المشتتتروع النضتتتال  ريق عن اإلرهاب يثنينا لن أن  ونؤك  هذا

 بحرية العيش يه ف والذي الصتتتتبور الكر ي شتتتتعبنا حقوق ستتتتبيل

 م يع, واإلرهاب العنف ينبذ جيل   وبنا  مشتتتترق غ    وألجل, وأمان

 وممارستتة, الو نية الوح ة تعزيز شتتأن  من ما لكل ومنصتتاع   للقانون

 باألستتتتتتتاليب عملها وحرية الو ني لت ورها واألحزاب الفئتات كتل

 ستتتتتتتتانيالكر  المجتمع وقيا ة بنا  في فاعليتها لتثبيت ال يمقرا ية

 .وظلم  االستب ا  ظالم من واالنعتاق للحرية التواق

 

 

 

 

 

 كانت أعزبا, كان أو قريبة فترة منذ متزوجا الشتتتاب كون حال وفي

 األعراس, وأهازيج بأنغام الممتزج النحيب  تابع تتأختذ المنتاحتات

 ولكنها األعراس, باحتفاليات أشتتتتتتب  ومظاهرها الح ا  لوحة فتب و

 جالنشتتتي علي  يغلب أب ي, رحيل وجع من آالمها كشتتت ة تتقلص كانت

 آهات صتتتتتت ى من وي رك بعي  من المستتتتتتتمع يتلق ها آالم وحرقة

ب أ رحيل وجع لصتت ى يصتتغي بأن  حزنا المرافقات وأنين المغنيات

 .بأوجاعها المناحة هذه كل انتج أب ي

 شابا زوجا المتوفي كون حال في المناحات هذه صتور على ويضتاف

 يشتتتب  ما حينها وتجرى زواج , على  ويل وقت ينقض لم وعريستتا

 زفتتافهتتا يوم كمتتا العروس - الزوجتة تؤختتذ حيتتث يوميتة مراستتتتتتتم

 وان وتستتتتت ام المناحة تختلف وهنا اهلها, مضتتتتارب من واخراجها

 ائيةبك ولوحات موشتتتحات وتليها -  اللي بيكي بيينن راااكن - كانت

 ب ابعها للمناحات حقيقية وكصتتتتتتورة ومؤلم حزين تجل في ع ي ة

 الى ةالعو  وفي وباختصتتار الق يمة, األستتا ير ستتفر في الميثولوجي

 وضتت ت التي التقا عات اهم من ان ستتتالحظ شتت ي  وبتكثيف الحالتين

 ومع الج ي  بيتها الى وال ها  ار من العروس خروج آلية في لنتا

 ذات غنا  في العروس مرافقات كل تب أ لخروجها, األولى اللحظة

 ةوستت ي وكحالة بع ها تتحول ان تلبث ال مح  ة, مستتافة الى الموشتت 

 نم  من لتنقل يهيئ - يبشتتتتر وكتمهي  الغنا , نم  في إن انتقالية -

 م ن فن خل واألفراح االهازيج عليها تغلب حيث مستتتتج , ج ي  حياة

 . - بهاريان -

 لمستتافة تمت  ق  وستت ية حالة المناحة هذه بان نالحظ وباختصتتار اي

 تلبث ال حيث انتقالية لحالة - ايضتتا - وترميز نستتبيا, قصتتيرة حياتية

 نستتتبيا تتقا ع هي الحالة وهذه ورقص, و رب فرح الى تتحول ان

 الوفاة حتاالت في وذلتك الكبرى, المنتاحتات او الحت ا  حتاالت مع

 مع ايضتتا وتتقا ع هنا, ال ي ن هو الذي الح ا  فتتشتتاركان: ومفر اتها

 ولكن  أب ي, وفراق رحيتل عليت  يهيمن آخر, بنم  ولكن الرحيتل

 ايضتتا وإحيا  كما جهة, من الحياة لنم  متج  ة بعو ة أيضتتا مشتتفوع

 لتصتتتتتتتورات وتبعا تاريخيا نماذجها تع  ت التي العو ة هذه ج ي ,

 .و ياناتها البشرية المجتمعات

 في  اج قريبة فترة حتى - النستوة كانت فق : موضتوعنا خاصتية وفي

 فترة م ار وعلى صتتتتتباح كل تخرجن - الكوجرية قرانا من بعض

 الح ا  اغاني بذات يزفونها زوجها قبر حيث الى بالعروس الح ا 

 خروجها لحظة كما:  و التنحيب وتيرة من تزي  التي والموشتتتتحات

 ميت بأن  يقول وبعضتتتهم -..  راااكن - ابيها بيت من كعروس االولي

 القبر الى وتؤخذ ايضتتتتا وتع ر وتزين العروس زي الزوجة إلباس

 - الكوجر بإيمان ج ي  من يوحي الذي التقا ع هذا أستتتتتتتلفنا, كما

 اةالحي بتج   والم يني القروي -  يماني - ال كما - الرعوي المجتمع

 يعيشتتون الفصتتلي/  اليومي حياتهم نم  في وهم خاصتتة الموت, بع 

 يه  ائما العروس وكانت للحياة, وتج   موت من  بيعتهم تفاصتتتيل

 ليهاع أ لقوا حيث لها وتق يرا تجستتي ا واب اعاتهم الكوجر مخيال في

 .الفصول جميع عروس لقب
 



 

 

 

 

 

 

 

 السابق العدد تتمة
 

 زخمةة  المتتةة لي ودورهةة  الكورديةة  المرأة واقع الى العودة وفي إذن
 نم سةةنظح  ،الح لي وقتن  وحتى العشةةرين القرن بداي ت ومع ،وتراجع 

 نم لكثير ووثقت روت التي ،كثيرة أغ ني كم  وحك ي  سةةةةردي ت خظل
 لتعريفا في السير تلك واسهبت ،الفردي إط ره  في بقيت التي الح الت
 أو المجتمعي بط بعه  سةةةةةةةوا  ،متعددة بأدوار قمن متميزات بنسةةةةةةةوة
 لذينا أبن ئهن او أزواجهن ج نب إلى جنب  ايضةة  والقي دة البل ،السةةي سةةي

 غطين من ومنهن ،الفعليةة ت الحةة كمةة ت وكن الحكم ورثوا أو حكموا
 ،كذواق ت او ادا ا ،شةةةةةةعر أو غن   من الثق في  الجوانب من بعضةةةةةة 
 الجمعي  والذاكرة ،منه  متعددة من ح لتشةةةةمل أنشةةةةطتهن معه  وتنوعت
 ع ركم قي دة تبوأن الظتي النسوة من بعض حك ي  وتسرد تختزن الزالت

 قب ئلهن - عشةة ئرهن قدن بل ال ،معروف  شةةخو  مع وب رزن مشةةهورة
 الظتي بعضةةةهن براع  عن ن هيك ،األم ن بر إلى كثيرة صةةةع ب وسةةةط
  قسي في مؤطرة بقيت جميعه  ولكن ،شة ب  م  او الثق ف  مج الت خضةن
 .جمعي  سوي  إلى مطلق  ارتقت م  فردي  ح الت

 ملتلك المميزة الفردي  األدوار تلك كل مظح   ومع ،شةةةديد وب ختصةةة ر
 يرالتفسةةة/  الفهم أسةةةيرة  لت ،ع م وكإط ر انه  إال بيئ تهن، في النسةةة  
 الع دات من بسةةةةلسةةةةل  محوط  ،واالرثي  منه  الديني  ووصةةةةفته  الع م

 قوي بضةةةةبط ومح صةةةةرة لنمطيته  ن  م  كقوانين واضةةةةحت والتق ليد
 الحديث العصةةةةر في االنفت ح مظمح من وب لرغم ،مم رسةةةة ته  لمجمل
 مع رك من الثورات تلك أفرزته  وم  ،متعددة كردي  ثورات واندالع

 زةممي ادوار ،واألخرى الفين  بين تبرز ك نت والتي ،مريرة وصةراع ت
 تخترق أو ترتقي أن تسةةةةتطع لم أنه  إال ،النسةةةةوي  للمشةةةة رك  ورائع 

 نىيب ،مقبول  كح ل  - أقل  - تؤسةة  او ع م  ك  هرة لتصةةبح الضةةوابط
 لىع ،أكثر لعقود المن م حضةةوره  ولتتأخر ،متبلور نسةةوي لدور عليه 
/  كف رسةةةةة  إن نسةةةةةبي  والمتطور المميز  هوره  - جديد من - الرغم
 .والثق في السي سي للمج ل خوضه  حتى او ،مق تل 

 ،سةةريع  عودة وفي ولإلنصةة ف ،المحكم الفرداني اإلط ر ذات في ولكن
 لثق في ا االنشةةط  من بعض تلم  يمكنن  ،أيضةة  الفردي  السةةي قي  وضةةمن

 - أزواجهن ج نب إلى بوط ن اميرات من بعض ألدوار والسةةةةةي سةةةةةي 
 سةةةةي قه  في نسةةةةبي  متطورا منح  ولتأخذ ،الكردي  االم رة في إخوانهن

 التنويري النخبوي التيةةة ر وصةةةةةةةعود  هور مع بعةةةد فيمةةة  التةةة ريخي
 واع  هور البدرخ ني ت االميرات من لبعض وك نت ،الكردسةةةةةةةتة ني

 .المج ل هذا في وواضح ومتنوع

 ونسةةةةةوة كم  مق تظت أ هرت ،مؤخرا الكردسةةةةةت ني  الثورات ان كم 
 خدم ت أدين - جورج م رغريت - البيشةةةةةمرك  صةةةةةفوف في عديدات
 - علمي حد على - ارتقت م  الح الت هذه جميع أن إال ،عديدة لوجسةةتي 
 ال فردي  ح الت مجرد ،جديد من بقيت م  بقدر مؤطرة ك  هرة لتصةةبح

 في تىح الرج ل على حكرا وسي سي  عسكري  العملي التن يم وبقي ،أكثر
 00 واتف ق 0791 سةةن  بعد م  إلى ،ثوراته  تعدد رغم العراق كردسةت ن

 .حينه  الكردي  الثورة وقي دة بغداد ن  م بين آذار

 ،وبتصوري ،العراق كردست ن أجزا  في ش مل  تكون ان تك د الح ل  هذه
 رالذك اآلنف آذار اتف ق واكبت التي والسلم األم ن من فسةح  وجود ومع

 ذات  هيكلةة  الى العراق - الكردسةةةةةةةتة ني الةديمقراطي الحزب وتوجة 
 .تن يمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رافقه  نسةةةةوي  حزبي  من م ت حينه  السةةةةي سةةةةي  السةةةة ح  في  هرت
 .  نيالكوردست النس ئي تح داال مثل ب لنس   خ ص  مستقل  شب  من م ت

 ،0790 سةةن  بعد خ صةة  ،سةةوري  في الكردي  السةةي سةةي  الحرك  في أم 
 ومح ول  للمرأة السةةةي سةةةي العمل على االنفت ح مظمح من بعض أخذت
 جسةةةةد في الكبرى نشةةةةق ق تاال أجوا  وسةةةةط له  تن يمي  فسةةةةح  إيج د

 واخرأ حتى التج رب كل تستطع لم - الشخصي برأيي - ولكنه  ،الحرك 
 رضأ على المتت لي  واإلخف ق ت العثرات عتب  تخطو ان السةةةةةبعيني ت

 ينمقتنع واثقين يكونوا لم والمتحزبين األحزاب غةةة لبيةةة  كون ،الواقع
 األحزاب من واحدة في المرأة لتن يم مسةةةةؤول كح ل  - بذلك ب لمطلق

  ف علالت وعدم الحزبي  بواجب تهم أخللن إن الرفيق ت يع تب ك ن حينه 
 أي عن كلي  بعيدت ن ل  وابنت ن زوجت  وك نت النسةةةوي  الق عدة لتوسةةةيع

 .- ذلك يحبذ ال الذي هو أن  ع ل بصوت روت زوجت  أن البل ،نش ط

 قرار خي ر ك ن ،المرحل  لهذه شةخصي  مع يشةتي خظل ومن وب ختصة ر
  لت قدف وعلي  ،الكف ي  في  بم  تدر  او تؤطر لم ،فوقي  المرأة تن يم

 منهةةة  الن ريةةة  والمزاودة الةةةديكور من نوع إطةةة ر في محةةة صةةةةةةةرة
 أروعب قمن نسةةةوة ادوار تن سةةةي يمكنن  ال ،هن  وب لتأكيد ،واآليديولوجي 

  السي سي للحرك  الزاجل الحم م كن  البل ،الخدم ت جل وقدمن النش ط ت
 الحرك  مرت التي ال روف أحلك في خ صةةةة  ،سةةةةوري  في الكوردي 
 .الكوردي 

 وأن ،جميع  ب  نفتخر وكأنموذج ،المن طق غ لبي  عم الذي الدور هذا
 ديقص السي سي والدة - شرنخي ف طم  - ان إال ،الكثيرات لتشمل تعددت

 ،النسةةةوي المشةةةهد في حضةةةورا النم ذج أكثر من واحدة هي شةةةرنخي
 او ،طع مه  من وتن ول إال عتيق كوردي سةةةي سةةةي يبق لم وبتصةةةوري

 وهن ك ،لهم آمن  أم كن من هي توفره  ك نت م  او ،بيته  في اختفى
 بمخ طر محفوف  ك ن زمن في رائع  ادوار ادين من مثله  العةديةدات

 . جميع  لذكره  تكفي ال الفسح  وهذه ،كبيرة

 نسةةب  وزي دة اليسةة ري الفكر وهيمن  ،الم ركسةةي المد وتمدد دخول ومع
 هن  عثرة وجود مع المميز حضةةةةةةةورهة  تثبةت المرأة أخةذت ،التعليم

 سةةةةةة هم ،النسةةةةةةوي  الحزبي  األطر وتعددت وتن مت ،هن ك وصةةةةةةعوب 
 ع تقهن على آخذن ك درات  هور ،التن يم ت من بعض في بتطويره 
 من زميظتهن واستقط ب النش ط في التوسع خصةوصةي تهن من وانطظق 

 تي رات مع الح الت بعض تق طعت او أيض  بعضةهن المسةت وأن ،جه 
 .أخرى جه  من بحت  نسوي 

 وزاور غوركي رواي  في األم أنموذج تطور نتلم  أن يمكنن  وب لتأكيد
 ق سةةةةم ليلى تجرب  وبروز جورج م رغريت إلى مرورا لوكسةةةةمبور 

 هنمن بعض  ان إال ،ك مل  أجي ل في األكبر المؤثرة  لت والتي ،األروع
 ،تعدد وان فرداني كم هر بقيت وإن السةةةعداوي نوال أنموذج تفتهن لم

 لهن الكلي  الهيمن  فرض في التوجه ت بعض عند يم ر  عم  ن هيك
 عزل إلى متسةةةةة وي  مف هيم لبلورة اله دف المجتمعي الخلط عن بعيدا

 إلى حتمي تودي بشةةةكل بمف هيم مح صةةةرة وقظع قرى ووسةةةط ت ريخي
 لىا تودي ،البنيوي الشةةةةر  في وتوسةةةةع تنمي فكري  مسةةةةتعمرة بروز
 يويالبن الصراع ح الت من وتزيد المجتمعي الفهم في جدا خطير انقس م

 يف تعر علي  درج م  اي عملي  - تنفيذي  وخطوات جديد نمط إضةة ف  في
 .-األنثوي المجتمع و الذكوري المجتمع - ــب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قباا  سااو ي   لدولاا  وجااود ال حس سااي    أياا  ودون نعتاا   دعوناا 

 حتا  العثم نيا  اإلمب اطو يا  مان جاءاا   كن  فقد بيكو  س يكس اتف قي 

 الحقيقيا  الدولا  ح لا  ساو ي  تعا  ولم األول   الع لمي  الح ب نه ي 

 القاا ن خمسااين   منتصاا  خاا   حي تهاا  ماان صااري   فتاا   فاا  إال

 .المنص م

 وتعا د  تسا و  قا نون دولا  تنات  أن آنااا،  السي ساي  النخب ح ول 

 الساتكم   مجا ال   تاد  لام البعث ثو   لكن الشعب  مكون   جميع بين

 .المش و 

 عا   فكا ن الدولا   قبا  ما  مجتماع فا  عشان  الم ضاي  العقاود طيل 

 والقاا ومون القا نون  ماان أهام الحكاام ومتنفااو القاا نون  مان أهاام القبيلا 

 الياوم حتا  الن شاو  ساو ي  تشاهد ولام القا نون  فاو  كلهم الدول  عل 

 فصااانع التنميااا   مجااا   فااا  يااااك  تقااادم أو حقيقيااا  سي ساااي  حيااا   أ 

 كاا  وت اجعاا  أكثاا   ال عم انياا    حضاا  ي    تطااو ا   عليهاا  القاا ومون

 سي ساي    أو ثق في    أو اجتم عي    نموا   تحقق أن شأنه  من الت  المعطي  

 م اعاا   مااع والحءبا   الطاا وف  االنتماا ا أسا س علاا  المجتمااع وفُا ء

 أو معينا  لقومي   ب لنسب   موءا   تشك  ك ن  الت  الشخصي   بعض

 .طواو 

 هوياا  تشاك  أن الدولا  عطتتسا ولاام نساتطع لام اكا   ماا  كا  ظا  فا 

 األءماا   أهاام ماان ولعاا  ب النتماا ا  تشااع هم مواطنيهاا   تميااء ساو ي 

 .الهوي  أءم  ه  اليوم  السطح عل  جلي  تظه  الت 

 الاا ويس حكوماا  فاا  وءياا ا   محجااوب  منياا  عااي ن مااث    ف نساا  فاا 

 الخماا   وماا يم للتعلاايم  وءياا   بلق ساام نجاا   ك ناا  وقبلاا  ماا ك ون 

 .الب د ف  الوءا ا  أهم من تعتب  والت  للعم  وءي  

 االقتصاا دي  الع صاام   وتاا دام لمديناا  عمااد  بوط لااب أحمااد وانتُخااب

 ومساالم   ع بياا   وغياا  ع بياا  أصااو  ماان كثاا  وغياا هم لهولناادا 

 نسامع ولام الجديد   أوط نهم ف  م موق  سي سي  من صب إل  وصلوا

 أو بااا ل جوين  نعااتهم الااادو  تلاا، فااا  األصااليين الماااواطنين ماان أ 

 أو أصاولهم  بسابب لمن صبهم وصولهم عل  اعت ض أو المه ج ين 

 فجنساي  إليها   ينتماون وال الاب د عان أغا اب بأنهم تلميح مج د لمح

 .آخ  ش ا وال انتم اه  ه  البلد

 االنتما ا علا  والقا نون المواطنا  دو  فا  الوطنيا  الهويا  غلبا  هن 

 .تلري  ولم الف د 

 ماادع   كاا ن األو   العاا لم دو  أغناا  الااا  والقااوم  الع قاا  فاا لتنو 

 لا  تطا   ما  وهاا مقتل   الهوي  انتم ا وص   عندن   وح وب تف ق 

 الشاااهي  كت بااا  فااا  المنصااا م القااا ن تساااعين   بدايااا  معلاااو  أماااين

 ومقتلاا  االنتماا ا مقتلاا  الصااري   هوي تناا  لتصاابح" الق تلاا  الهوياا  "

 هويا تهم علا  وتح فظ مواطنيه  تحت م دو  تشييد أم م وع وق    الوطن

 .المتب ين 

 

 

 

 

 

 

 

 سب  وء   التف ق  غ س عل  االستق   منا لع بي ا األنظم  عمل 

 مان الساو   النساي  مان واحد  فو    تن ُ  فلم المجتمع أبن ا بين الشق  

 يكاان وإن والتاا اث الهويا   طمااس ومح ولا  والتهمااي   االضاطه د 

 .مختل  بأس ليب

 أنفساان   نحاان الاابعض  لبعضاان  العااداا فحملناا  أنظمتناا  لتف قاا  وامتثلنا 

 لادين  مشاكل  ال القاوانين  ماع متم هين لجوون   بلدان ف  اليوم ننصه 

 نحملا  ما  بكا  هنا ، ونتق تا  الاود  بكا  هن   بعضن  نقب  اآلخ   مع

 .البعض بعضن  تج ه غ  من

 ألطف لنا  ونقلن ها  بإ ادتنا  حملن ه  الجميع  ط ل  تنته  ال مظلومي  

 السالم إلا  الوصو  ف ص  الوطن ففقد لقض ي ن   نخلص أنن  معتقدين

 .المنظو  المدى خ   األق  عل  المنشود  األهل 

 مجا د ليس والوطن ضر ونن   عن منءه    جي    يكون لن الق دم ف لجي 

 تنا د  أصوات    كثي ا   سنسمع ع م  أل  أو ق ن   منا فيه  نتواجد أ ض

 حق ننك  وال الح لي   سو ي  عن االستق   تنشد وأخ ى ب النفص   

 ك ماا  ويأخااا هويتاا   ليحماا  المشاا و  بطموحاا  سااو   مكااون أ 

 المااهب أو الواحاد  اللاون دول  قي م ن فض نفس  الوق  وف  حقوق  

 أ دنا  إن متا   وتنفيااه  الق دم  سو ي  أم م موجود  ف لحلو  الواحد 

 فيد الياا  بأنها  سويسا ا ضا  وال اتح ديا  أنهاا  ألم نيا  ضا  فما  الا، 

 أ  أو إدا ياا    أو م كءياا    ال نظ ماا    تكااون أن الرااد سااو ي  يضاا  ولاان

 .المواطنين بين ويس و  الجميع حقو  يضمن شك   

 المت حا  الدولا  ألشك   تصو ا  أقدم أن المقب  المق   ف  وسأح و 

 يُااءع  فاا  الاادو   أ قاا  مثاا  تكااون أن تسااتحق فسااو ي  ومءاي هاا  

 كاا  ت فااع أن هناا   شااعب أ  أو اإليطاا ليين أو األلماا ن أو الف نساايين

 تجااا ه  أن وال الدولااا   علااام ج ناااب إلااا  بهااا  خ صااا    علمااا    مق طعااا 

 قصاص أطف لها  تعلم وأن الخ ص  الت اث  ولب سه  الخ ص  بأعي ده 

 ماع أيض    خ ص  محلي  لر  وأحي ن    الشعب   المختلف  المن طق ت اث

 نفااس جماايعهم مواطنيهاا  منحاا  التاا  للدولاا   االنتماا ا علاا  الحفاا ظ

 آخا  انتما ا أ  عان النظا  براض الك ملا  والحقاو  واألما ن ال ع ي 

 .ينتمون 

 



 

 

 
 

 التفماو  هيئم  وفمد ضمم  يشارك الُكـردي الوطني المجلس 

 :المتحدة لألمم العام  الجمعي  اجتماعات في

 
 اجتماعاا  فا  بـاـرو  إباراهي  الساورية  التفااو  هيئة عضــو يشارك

 المتحااا   بالوالياااا  نيوياااورك بم يناااة المتحااا   لألمااا  العاماااة الجمعياااة
 .األمريكية

 التفاااو  هيئااة ماا  وفـااـ ا   باا  ّ < مياا يا يكيتاا > لااـ أفااا  مّطلاا    مصـااـ ر  
 ويضا ّ  المتحا    لألما  العاماة الجمعياة اجتماعاا  ف  سيشارك السورية
 ممثا  ومشااركة الحريري  نصر ال كتور وبرئاسة الهيئة مكونا  جمي 

 أ ّ  إلاا  مشاايرا   بـااـرو  إبااراهي  الهيئااة  فاا  الُكااـر ي  الااوطن  المجلاا 
 .نيويورك إل  الجمعة غــ ا   سيص  الوف 

 الوضا  أ ّ  إل  المص ر أشار الهيئة وفــ  وأجن ا  الملفا  وبخصوص
 إلا  ال ساتورية  واللجنة اآلمنة  والمنطقة إ لب  ف  والحرب سوريا ف 

 ماا  المباحثااا  طاولااة علاا  ساايكو  والالجئااي  المعتقلااي  ملاا  جانااب
 .العامة الجمعية اجتماعا  ف  المشاركة ال و  مبعوث 

 52 األربعـااـا  يااو  تباا أ المتحاا   لألماا  العامااة الجمعيااة أ ّ  إلاا  يُشااار
 .اكتوبر/األو  تشري  1 لغاية وتستمرّ  37 الـ  ورتها سبتمبر /أيلو 

 التفاااو  هيئااة فاا  يشااارك الُكااـر ي الااوطن  المجلاا  أ ّ  بالااركر جاا ير  
 خاال  المجلا  انضاما  الهيئاة أقاّر  أ  بع  مستقال   سياسيا   كيانا   بصفته
 .5112 العا  م  يونيو/حزيرا  شهر

 

 السويد في سياسيّ  ندوة يدير أوسو سليما  

 

 ساوريا  - الُكر ستان  يكيت  حزب سكرتير أوسو سليما  المهن   أ ار
 ناا و  السااب   أماا  يااو  الُكاار ي الااوطن  المجلاا  رئاسااة هيئااة وعضااو
 .سااتوكهول  السااوي يّة العاصاامة فاا  الُكر يّااة المكتبااة قاعااة فاا  سياساايّة
 الجاليّااة وأبنااا  المثقفااي   الُكر سااتانيّة  األحاازاب ممثلااو الناا و  وحضاار
 .ستوكهول  ف  الُكر يّة

 الساااحة علاا  السياساايّة التطااورا  آخاار عاا  بالحاا ي  الناا و  أوسااو باا أ
. بشك    والُكر يّة عا    بشك    السوريّة  خاص 

 وتركيااا المتحاا   الواليااا  باا أ  التاا  اآلمنااة المنطقااة“ إلاا  تطااّر  كمااا
 مشايرا    ”ساب  وكاري كانياه ساري باي  منهاا األول  بالمرحلة بالمباشر 

 بالاا و  ولقائااه الُكاار ي  للمجلاا  وال بلوماساا  السياساا  الحااراك“ إلاا 
 معاار  فاا  أوسااو وشاار  .”سااوريا فاا  بالوضاا  الشاا   را  العظماا 
 .”المبا ر  تلك إليه تصبو وما الفرنسيّة  المبا ر  مضمو “ ح يثه

 أجااب والتا  للحضور والم اخال  األسئلة باب فتح ت  ّ  الن و  نهاية وف 
 .الن و  غن  م  ب ورها وزا   ص ر  برحابة أوسو سليما  عليها

الاوطن  الُكار ي فا  ساوريا  نظما  يُشار إل  أّ  هيئاة رئاساة المجلا  
الع ي  م  الن وا  السياسيّة  واللقا ا  م  الجالية الُكر يّة ف  الع ي  م  

 ال و  األوروبيّة.

 
 

 جلسممم  يقممميم الُكمممردي الممموطني المجلمممس فمممي الممممرأة مكتممم  

 اآلمن  المنطق  حول حواري 

 

 جلساة ENKS الُكار ي  الاوطن المجل  ف  والطفولة المرأ  مكتب أقا 
 السااوري بالوضاا  المتعلقااة السياسااية المسااتج ا  أخاار لمناقشااة حواريااة
 جلساته فا  استضاا  المارأ  مكتاب .خااص   بشاك    والُكار ي عاا    بشك   

 عبا  اللاه: )وها  الُكر ي  الوطن  المجل  أحزاب م  قيا ا  الحوارية
 جتاو نساري ساوريا   - الُكر ساتان  يكيتا  حازب ساكرتير نائاب عوج 
 سااوريا  رضااوا  - الُكر سااتان  يكيتاا  لحاازب السياساا  المكتااب عضااو
 ساوريا  نااف  فا  الُكار ي المساوا  لحزب السياس  المكتب عضو سي و

 - الُكر سااتان  الاا يمقراط  للحاازب المركزيااة اللجنااة عضااو عباا  اللااه
 (.سوريا - الُكر ي االصال  حركة ف  القيا ي خليفة كاظ  سوريا 

 للمنطقة سوريا ف  الُكر ي الوطن  المجل  رؤية تناول  جلسةال محاور
        المنطقااة إ ار  فاا  سااوريا فاا  الُكاار ي الااوطن  المجلاا   ور -اآلمنااة 

 إلاا  الُكر يااة المنطقااة تتوّجااه هاا  - المنطقااة إلاا  الالجئااي   خااو  آليااة -
 . عفري  ف  ح   ما مث  ج ي   يموغراف  تغيير

 رؤيااة وتمثاا  متقاربااة كاناا  المحاااوري  آرا  معظاا  أ ّ  بالااركر جاا يرّ 
 أغنيا  والتا  الجلساة محااور اتجاا  سوريا ف  الُكر ي الوطن  المجل 

 .الحضور بم اخال 

 

 األوروبمي االتحاد مفوض  مع تلتقي السوري  التفاو  هيئ  

 :الخارجي  للسياس 

 

 مفوضاة ما  الياو  الحرياري نصار.   برئاساة التفااو  هيئاة وف  التق 
 بمقاار مااوغيرين  فياا يريكا السااي   الخارجيااة للسياسااة األوروباا  االتحااا 
 .نيويورك ف  المتح   األم 

 فيسابوك بموقا  للهيئاة الرسمية الصفحة بحسب اللقا  أثنا  الح ي  و ار
 االتحاا  يتخار با   الهيئاة وفا  طالاب حيا  إ لاب  ف  العا  الوض  حو 

 بالمنطقاة  الما نيي  عل  االعت ا ا  يمن  قوي سياس  موق  األوروب 
 قوا  العت ا ا  تتعر  الت  المناطق ف  النسان  ال ع  زيا   وكرلك
 السياسية للعملية الح ي  تطر  كما .إ لب منطقة وخاصة وحلفائه األس 
 قاارارا  بموجااب سياسااية عمليااة خااال  ماا  إالّ  سااوريا فاا  حاا  ال وأنااه

 .(5522) القرار مق متها وف  ال ولية الشرعة

 ال وأناه تتغيار ول  ثابته أوربا سياسا  أ  عل  موغيرين  أك   ب ورها
 سياساا  حاا  باا و  إعمااار إعااا   وال الاا ول  المجتماا  إلاا  للنظااا  عااو  
 المجلا  ممث  أ  إل  يشار .الالجئي  ويعي  حقيق  سياس  بانتقا  يسمح

 فاا  شااارك باارو إبااراهي  السااورية التفاااو  هيئااة فاا  الُكااـر ي الااوطن 
 .االجتماع



 

 

 
 

 

 

 

 

-8591 الوحدد   فتدد   فدد  السددليو  القمدد  لعمليدد   اإلخددوا  تعدد   وقدد 
 ت ظددديم أعددد وا لكددد  م م،8511-8595 البعددد  زمددد  فددد  وكددد ل  8598
 الوسدي فد  مقبدو  شدعب   صدي  السو ية، ول م الثو   ب اي   م   صفوف م
 لكد  المواي دة ل ولدة والتأسدي  وي يد    للتفكيد  لد ي م توجد  وه د   السو  
 والعمد  الع لميدة اإلخوا يدة ب لح كدة اال تب ي م  التحل  ومح ولة السو يي 
 .ع لمي    المسلمي  قض ي  م  والتض م  سو ي   

 : السوري الشيوعي الحزب -

 وتأسدي   وسدي  فد  البالشدفة ا تصد   بعد  م8511 عد م فد  الحزب تأس 
 سي سدددية م ظمددد   لتأسدددي  السدددوفيي  وسدددع  م8589 السدددوفيت  االتحددد  
يد  )األس سد   شدع  ه  و فد  مق سد   علد  العد لم أ حد   مختلد  فد  يس  ية
 ال وليدة السي سدة تحليد  ف  و ؤيت     ج   وفق والسي ( اتح وا الع لم عم  
 ابد   ملحدوظ بشدك  الحدزب ه ا  شي وق  وال ولية، اإلقليمية تح لف ت   وب   

 بي  ل  الجم هي ية الق ع   توسع  الخمسي    فت   وف  الف  س  االستعم  
 وال ويددة السدو   الدوي   ب لمشد و  اهتم مد  بقد  لكد  والفالحدي ، العمد  
 الع لميدة والقضد ي  اليبقيدة ب لقضد ي  اهتم م د  بق   مح و ا السو ية الوي ية

 مقتضدي  الع لمية الع ملة اليبقة و ض ال  الالتي ية وأم يك  وآسي  اف يقي  ف 
 ب لتبعيدة ات مد    جدة إلد  ووا    شد     كد  ف  السوفيت  االتح   بسي سة
 ب ايددة فدد   فسدد  علدد  التيدد   هدد ا ا قسددم وقدد  لسي سددت ، الم دد وني  قبدد  مدد 

 إلد  التيد  ا  ه ه م  ع   ووق  مستم  واال شي   اليوم وحت  السبعي   
 للسدجو  تع ضوا اآلخ  والقسم التق مية الوي ية الجب ة ضم  ال ظ م ج  ب
 ج  دب إلد  بقدو  وقد  التيد   وهد ا اليدوم وحتد  الثم  ي د   ب ايدة م   والقم 
 اليسدد  ية القددو  مدد  ا تب يدد  مدد  تحلدد  وقدد  يددزا ، وال السددو ية الثددو  
 الوي يددة ال ويددة) للتأسددي ، ال اعمددة الوي يددة القددو  مدد  اآل  وهددم الع لميددة
 .(السو ية

 :العربي القومي التيار -

 الع بيدة، الفتد   جمعيدة خدال  م  الم ص م، الق   ب اي   ف  التي   ه ا  شأ
 االسدتقال  ف  األم  يح وهم وك   العثم  ية ال ولة ض  الحلف   م  وتع و وا
 والعد ا،، الشد م وبدال  الع بيدة الجزيد   م  الواح   الع بية ال ولة وتأسي 
  كدد  حتدد  أوزا هدد  الحدد ب وضددع  أ  فمدد  تبخدد  ، أحالم ددم كدد  لكدد 

 مبعثدد   وأجددزا  مقسددم ويدد  أمدد م أ فسدد م العدد ب ووجدد  بوعددو هم الحلفدد  
 .8589 ب م خ صة  ولة لتأسي  فلسيي  الي و  الب يي  يو  وم ح

 االسدتقال  بعد    نيسدية سي سدية أيد  ثال  ف  الع ي  التي   ه ا تبلو  ثم
 ،(العد ب القدوميي  ح كدة -الع بد  االشدت اك  حزب-الع ب  البع  حزب)
 حددزب عليدد  أيلددق واحدد  بحددزب 8591  والثدد    األو  الحزبدد   ا دد م  ثددم

 ومصدد  سددو ية بددي  الوحدد   حصددل  أ  وبعدد  االشددت اك ، الع بدد  البعدد 
 جميدد  بحدد  ال  صدد  عبدد  بدد أ حتدد  المتحدد   الع بيددة الجم و يددة اسددم تحدد 

 االشدددت اك  االتحددد   اسدددم تحددد  وتوحيددد ه   السي سدددية والتيددد  ا  األحدددزاب
 والشديوعيي  المسدلمي  اإلخدوا  بحدق المفد ي القمد  سي سة وم    الع ب 
 عد م فد  الوحد   ا  د    أ  ومد  الف  ية، ال  ص  عب  سي سة ل فض م  مع 

 فتدد   فدد  مجدد  ا والمقموعددة الم حلددة األحددزاب هدد ه  شددي  حتدد  م8598
 جميد  وإقصد   م8591 البعد  حزب ا قالب ك   حت  القصي  ، اال فص  
 االتحدد   حددزب) اإل قددالب فدد  حلفدد ن م فيدد  بمدد  المشدد   عدد  السي سددية الكتدد 

 التفتيددد  بسي سدددة أو والت هيدددب القمددد  بسي سدددة إمددد  ،(الع بددد  االشدددت اك 
 اب د  بعد ه ومد  م1111 -8591 األسد  ح فظ م حلة ف  خ صة والت غيب
 مييدة الفكد  هد ا ب ستخ ام م  مع فت    غم  فس ، الوال  خي   عل  الس ن 
 .ب م الخ صة أج  ات م لتم ي 

 أل دد  البعدد  حددزب فكدد  علدد  خ صددة  ظدد   إلقدد   تقتضدد  الضدد و   ولعدد 
  صدد  ييلددة الخد   بي بع دد  السدو ية السي سددية الحيدد   يبد  الدد   الحدزب
 .الزم  م  ق  

 ...القادم العدد في يتبع

 
 

 

 

 

 

 واحد  ،  ولدة بأ  د  الف  اليدة ال ولدة تتصد  :واحدد  دولة الفدرالية الدولة -2

 وحكومددة واحدد ، اتحدد     سددتو  وجددو  حيدد  مدد  تم مدد ، البسدديية ك ل ولددة
 وجددي  واحدد  ، اتح  يددة ومحكمددة واحدد ، اتحدد    وب لمدد   واحدد  ، اتح  يددة
 . واح  اتح   

 السي سدة وخب ا  الب حثو  او  ه  الت  التع  ي  بع   و   التوضيح ولزي   
 وت سدم والمضدمو  بد لمع   جميع د  تتقد  ب والتد  الفي  الية لمف وم والق  و 
 والمد هب  الع قد  الت دو  مد  بجملدة تتصد  التد  ال ولدة لشك  مقبولة صو  

 تحقدق ي بثدق حيد  المتع  ضدة واالتج ه   الميو  المتع    السي سية والت كيبة
 الوحد   اسد  علد  القد نم اال سد    التعد ي  يكفد  الد   الفي  ال  االتح    ظ م

 . المشت   وال    والتوافق والتع و 

 : التعاريف هذه ومن

  سدتو ية قواعد  أسد   علد  يقدوم قد  و    ظد م ه  الفي  الية:  الفيدرالية -1
 والمددد اهب واأل يددد   القوميددد   لمختلددد  المشدددت   العدددي  تضدددم  واضدددحة
 . الق  و   و  ف  ال ستو ية المؤسس   ت ي ه  واح    ولة ضم  واأليي  

 وتع د  المع صد  ، السي سدية األ ظمدة أشدك   مد  شدك  أو  مي :الفيدرالية -2
 اال تبد ي إيد   ف (  ويال ) جم و ي   أو والي   أو أق ليم مجموعة وح  
 لكد  ال اتيدة االسدتقاللية م  خ   ب و  التمت  م  االتح  ية، الم كزية ب ظ م
 . إقليم

 م  د  لكد  متعد     سدتو ية كي  د   تتضدم  واحد    ولدة هد : الفيدرالية" -3
 لل سدتو  مجموع د  فد  وتخضد  الد ات  واسدتقالل   الخد   الق  و    ظ م  

 بد ل  وهد  والسي سد  الق  و   لب  ن   والم ظم ل   الم شئ ب عتب  ه الفي  ال 
 "  م كب وسي س   ستو    ظ م ع  عب   

 الشددعوب بددي  المشددت   التعدد ي  ا  االختيدد    االتحدد   تعنددي الفيدراليددة ـدد4
 (.  مث   الم  ي ) متع    اق ليم ف  الواح  الشعب بي  وحت  واالقلي  

 حكدومتي  بدي  الصدالحي   توزي   ظ م هو الفي  الية او الفيدرالي النظام – 5
 الجغ افد  االقلديم وعل   فس   ال    مجموعة عل  السلية تم  س   اكث  او
 .   ات 

 : أن يفيد آخر تعريف يبرز هذه، الوارد  التعاريف جملة ومن

 الم كزيددة والسددلية الواحدد   ال ولددة ضددم   اخلدد  اسددتقال  هدد  الفي  اليددة) -
 (. المس وا  أس   وعل  الفي  الية

 توليد  أو توفيدق الواقد ، فد  هدو سي سد ، و ظ م حقوق  كمف وم والفي  الية -
 بددي  أ  ال ظدد م، ب يددة ع  صدد  وفدد  المفدد هيم، بعدد  فدد  مت دد ق  هددو مدد  بددي 

 ،. والتجزندة التك م  وبي  والالم كزية، الم كزية وبي  واال  م ج، االستقاللية
 المتحد   والكي     السك   لت اكيب وفق    مختلفة أشك ال   الفي  ال  ال ظ م يتخ  إ 
  "  إلخ،…  ال ي ية أو اللغوية، الت  يخية، الع قية، القومية، –

 ضدم  بق ن د  مد  ب فسد  ، أمو هد  إ ا   حق للقومي   يضم  الفي  ال  ف ل ظ م
 وحدد ا  تعتبدد  االتح  يددة لل ولددة المكو ددة الواليدد   أو واألقدد ليم. واحدد    ولددة

 وح   لك  ويكو  الموح  ، ال ولة ف  ك لمح فظ   إ ا ية وح ا  ال  ستو ية،
 والقضد نية، والت في يدة التش يعية سلي ت   يح   ال   األس س   ظ م    ستو ية
 هددد ه  ع يددد  جميددد  علددد  مب شددد   وجدددو ه يفددد   االتحددد    ال سدددتو  ولكددد 

 . المحلية سلي ت   موافقة إل  ح جة بغي  الوالي  ،

 وحددق الدد ات  االسددتقال  حددق اإلقلدديم لشددعب يكددو  الفيدد  ال  ال ظدد م فدد  ويبعدد   
 أم يكدد  فدد  موجددو  ال ظدد م هدد ا ومثدد  الم كزيددة، الشددؤو  إ ا   فدد  المشدد  كة
 بددأ  القددو  يمكدد  ول دد ا. الدد و  مدد  وغي هدد  وم ليزيدد  والمكسددي  وسويسدد ا
 . ال ولة إ ا   ف  ت ظيم وه  الشعوب بي  للعالقة متيو   صيغة ه  الفي  الية

 اقتصددد  ية بددد  سي سدددية، ب يدددة فقدددي ليسددد  الفيددد  ال ، االتحددد   أو الفي  اليدددة -
 والجم عد   المؤسسد   س ن  بي  وثيق    تع و     تتيلب أيض  ، وثق فية واجتم عية
 ج ددة، مدد  االتحد   وتيددوي  تعزيدز يضددم  بمد  االتحدد   ، الكيد   فدد  واألفد ا 
 المكو ددة األيدد ا  وحقددو، هويددة علدد  الحفدد ظ تددؤم  وآليدد   قددوا ي  واعتمدد  
 . اخ   ج ة م  لالتح  

 ...القادم العدد في يتبع
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di civata Kurdi de, wekî gel ù civatên cîhanê tevî, hatiya 

avakirin ligorî rengê jiyan û rawestandina mirv û civatên 

wi, ù bikurtî mirv dikarê sê rengen civata bi de xwiyakirin, 

civata koçeriyê, ú ya dîmaniýê ango gundîtîyê, û civata ba-

jariyê jî, lê di vê mirev bide xwiya kirin jî, ko hersê beś jî 

tev de di jîn jî, û çawatiya wan xwiya bo di tekiliyan ù 

berdêliyén qizincê bi hevra, û reng û rêzên pêk anîna 

mercên berdewamiya jiyanê , bikurtî , ev hersê civat, û reng 

û cuda bona jiyana wan. Gelek çîrok , metelok û rengin 

wekî pêkenokê jî li xwe civandne, lê dikûr bona wê de, 

xweś rengên dijitiyeke - astiyane - nîśandide, wekî wateya 

meteloka kurdî ya ko dlbêje (ez / em û ne tikesê dî).. ji ber 

welê jî, gelek çîrok û serîlî - serpêhatî - belav bûne, liser 

devê kesên van hersê civatên serke, lê birastî, û li gorî 

gotiyara bi xwe jî, herdem, her tişt li kolanên bajara de, û li 

gorî xwesteka bajartiyê çareser dibî.. 

Û birastî çîrok me jî bi xurtî navnîşan û rengên wan babeta 

didê xwiyakirin, çi ji alî têkve jiyanê, an jî rengên têkiliyê 

ú ta hostatiyê jî, û weke xîzikekî, di dawiyê de hemi civat 

bi têk de jiyana xwe ber dewam dikin..  

Bi kurtî ka guhdariya Şikro û ser pê hatiya wî bikin: 

Şikro bi xwe şivane.. û her sal ji xwere qewlê salekî yan 

dido ya dikê, ù berê xwe ji hawîr dorê -berojê- didê binya 

zozana bakurî bajarê bota. Jina xwe ya delal, ko navê wê 

xoxê ye, li şûn xwe di hêle, divî qewlî de, Şikro berê xwe 

da gundekî çiyaya, û mercê salekî bi ware qutkire, û dirêj 

kirina qewlî hiştin vekirï li gorî daxwazê, dem qediya, ù li 

hember ko gundî tev li Şikro bûne yek, lê bi ser hiskiyeke 

xurt, dan û standinî birî, û biriyara cûnê nîşan kire, mafê 

xwe stande, û lingo to û beroj li kîderê ne. 

Şikro gav bi gav û di wê germa tebaxê ya dijwar, hêdî hêdî 

berê xweda ava mezin, de xwe bighînê bajêr, ú pêre lak lak 

pê kete û lêvê wî to dbêjî her xwe şima dikin, dê û dê, bi çi 

hawî xwe gihande keviya ava mezin, xwe diber keviyê re 

dirêj kire û avê ti ći avî, kulma xwe avête avê: bi xwidê ev 

ava henê germ û şélo ye, li pêşiya xwe rênî, dîte wê gemî 

tê, ji xwere gote: - mal ava te rêka dirêj derbas kire, eve 

gemî hate, de hema xwe bigre ta di bighî bajêr. 

Li gemiyê siwar hate, û li binya birca belek peat bî, bi wan 

çend - dirinca ve hilkiśa, lê lak laka wî her dijwar û xurt bî, 

dema kete serê kolanê de, liser destê wî yê rastê, deriyê 

malekî vekirî bî, û perda pişt derî jî hildayî bî, û denek ji 

wan denê avên yê romanî, hawîr dorê wî péçayî, û çend 

rehê genmî şîndane li hawîr dorê, û depekek liser devê 

deniye piyana wê jî hêviya yekî wekî Şikro ye ko bihawarî 

her têhna xwe ya dijwar bişkînê. 

Şikro rewşa bota xweş has dikê, dizanê ko mal xweyê malê 

ne li mal bê, deriyê malê 've nabê, - xwelî ser! mane derî  

 

 

vekiriye - Şikro ji xwere gote, di ber derî ve çù , disê caran 

destê xwe li derî da, lê bê çareye!.. 

Hêdî hêdî bi ber denê ve çù, rahşte piyanê ú devkê derî jî 

hilda, û pêre qurtênî bidevê wî kete hîn piyan di nava denê 

de ye, ji nifşikê de! dengê jinekê ji paşve hatê de û gotê: 

(mane bavê filunkes ne li mule, nexwe wê ho ho bi te bikê), 

di chide Şikro piyan di nav denê berda, û pişta xwe da 

jinekê ù gote: (digê ne piyana avê ù ne ho ho ya mêrê te). 

Kete di kolanê de, û ji xwere gote: eve ez gihiştim bajêr, de 

ka ezê berê xwe bidim cayxana bavê sebah, çayeke xwe 

vexum ûpêre avekî hûnik jî.  

Di dest pêka kolana sîkê de, çavê wî bi zarokekî kete, ko 

sitlek avê di destekî de ye, û bi destê dî jî rahştiye piyanekî, 

Şikro dema bêhtir nêzîkî wî bî! dengê zarokî û gaziya wî jî 

xweş gihayê, Şikro ji xwere gote: - ma min negote bila bi 

pere bê wê çêtir bê? bi ber zarokî ve çú, ù zarok jî her dengê 

wî zelal dibî û digote: (avê lîlavê avê wekî berfa zozana 

avê, piyan bi çerxîkê avê). 

Şikro ji xwer gote: (śikro hey şikro, mal viritiyo śikro, ma 

kî wekî te tama ava lîlavê nas dikê). çend gavin Şikro diber 

zarokî ve ćû û bakirê, piyanek ava me xweste.. ava xwe 

vexwar.. wêh? kuro ava te germe?.. ev ya derî bî? zarokî lê 

vegerand, û bi piyana xwe ava xwe li hev gerande û cardî 

dagirte û da dest Şikro yî wî jî, bi yek qurtî vexware! bavo? 

cardî ava te germ bî?.. zarokî lê rênî û gotê: muxo! mane 

em li ber tav kê ne? ka were ber sihkê?. 

Şikro da div zarokî û çûne ber sihkê ú piyana sisiyan ji 

dengê wî girte û qurtênî kê anî, lê?!... kuro? bi xwidî her 

ew ave? zarokî lê rênî û gote: (xwelî ser, ti li kîdê û ava 

lîlavê li kîdê?! ka wê çerxîkê min bîne çêtir ko ez vê elaleta 

sîkê li te kom bikim?!....  

______________________________ 

* bêhtrîn gotin li gorî zaravê bota hatiye bi kar anîn. 

 

 

 

 

Di dawîde dixwazim amaje bi vê yekê bikim yek ji xalên 

pirojeya nijadperestî ya hat nivîsandin bi destê Mihemed 

Teleb Elhilal tunekirina evan navdarên kurd yên ayînî û 

wargehên wan bû , gelo em nizanin û tê nagihên bi çêyî 

yan jî bi xirabî her û her karê dîroka stemkar tomarkirine. 

 

 

 
 

çend dewletên ku Emrîkan destdirêjî lê kirin, aramî li 

nav wan welatan bi ser neket (Efxanistan, Iraq, Somal 

Lîbiya û Sûriya) tê xuyakirin ku we hêja berdewamin, ku 

îsal bûdceya wezareta bergiriyê zêdetir kirin ji (716 

bilyon dolar ta 733 bilyonan) û firotina çekû teqemeniyê 

ji navendên cengêre ne rawestaye. 



 

 

 

 

 

 

 

ema ku mirov dikeve kûrahiya dîrokê û hin 

rûpelin wê dixwîne taybet sed sala bûrî, ji 

xwe bi dawîhatina dewleta (Osmanî) û wê 

serdema ku gelek nexweşî li pey xwe hiştin dema ku 

nav lê dibû (zelamê nexweş). 

Û peymanên wê qonaxê bi erênî yan jî nerênî ban-

dorek mezin li deverê kir bi serdi jî herdû cengên 

cîhanî û wêraniyên wan li tevahiya cîhanê, lê her 

yek giriyê wî li miriyê wî tê gelek ji miletên bindest 

sûdê ji vê rewşê wergirtin û bûne dewlet bi saya 

kesin zîrek û zana ji serok hoz û éşîrên ewan mileta 

yan jî kesin oldar hilgirtin pirsa miletê xwe û bi ser-

ketin li hêleke dî hin dewletin herêmê pirojeyên xwe 

derbasî nava peymanên ku hatin li darxistin û li gorî 

berjewendiyên miletên xwe imze kirin. 

Lê mixabin ême wekû gelê kurd bê parî pişka me 

bû, îro jî cengeke cîhanî li dare tenê ne ragihandî 

herêm parvedibe welatê sûrya dabeş dibe, gelo em 

wekû gelê kurd miletekî resen li ser xaka xweyî 

dîrokî di dest mede hêzeke leşkerî û xurt û deshilata 

evê hêzê li ser bareşî çemê ferat cî be cî ye ev 

navçeya ku kurdistana sûryê beşekî serekeye jê û 

wekû pêkhateyên deverê dibêjin û cîhan tev dizane 

û piştgiriyê didê. 

Lê me çi sûde ji vê derfeta zêrîn ya ku ji gelê kurd 

re hatiye gelo ev hêza ku zemîn girtiye nikare gora 

şêx (Ébdul Ézîz elgeylanî) yê ku bi esl û feslê xwe 

kurde nû ava û ew Quba dîrokî nûjen bike ya ku bi 

dest nijadperestan hate xirakirin, û vegerandina 

navên kurdî li wan (Bîst û şeş 26) gundên kurda yên 

li deşta çiyayê homanê ku hatine e’rebkirin bi destê 

heman şofîniyan. 

Û ya dî avakirina hindek ji şûnwarê (Şêx Ehmedê 

xeznewî) yê ku di dema xwede pişgiriya (komela 

xweybûn) dikir ew rêxistina ku pirsa gelê kurd li 

xwe girtbû….                            Dûmahî li R  11 

 

 

 
 

i destpêkê ji beriya em guneh û tawanên xwe 

li ser werîsê xelkê raxin, pêdiviye em li ser 

berpirsiyariya xwe sebaret wan tawan û 

gunehan rawestin, ka ta çi radayê em berpirsyarin, 

şaşî û xerabî ji kûve tê? û çima? û kengî?. 

Paşê em binêrin ka tevlî- hevî û destwerdana biyani-

yan di nav kêşe û pirsgirêkên mede dighe çi astê û 

çima Çand, kultûr û rewştên miletên rojhilata navîn, 

gelek paşmayî, çewt û xerabî li pey xwe kom kirine, 

û bi hesanî ev milet nikarin xwe rizgar bikin. 

Ji wan bend û davan wek: Ol, Hoz, Rêul, Malbatî êl û 

bi sedên rewiştên çewt û şaş, bi ser van pirsgirêkan de 

partî tî jî hat, ew hatina partiyan mebest jê çarserkirin 

bû, mixabin ew jî bûn sedema tîvel û nakokiyan.  

Ev roj çavên hemî dunyayê li Emrîka ye, weke hêza 

yekem ku dikar çareyan bibîne ji êş û azarên mirov û 

gelan re, lê mixabin ew ji dema dibînin agir bi dar-

istanê dikeve, wî agirî gurrtir dikin bi bihana ber-

jewendiyên xwe, weku mînak …   
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FERHENGOK 

Azîn الحر Çespandin تثبيت 

Ango تفسير Dilniya واثق 

Bivir بلطة Desteber كفيل 

Behremend مستفيد Emraz جهاز 

Çêje طعم Endezgeh محل هندي 
 

PENDÊN KURDÎ 

 Bila mirov bê text be, lê ne bê bext be.  

 Birîna şora, kûrtire ji birîna şûra. 

 Berê Darê, darê di xemlîne.  
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