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الشك أن القضية الكردية في سوريا، 
ملحوظا  إيجابيا  تطورا  شهدت  قد 
على الصعيد السياسي في السنوات 
الثورة  عمر  من  المنصرمة  العشر 
السورية، نتيجة التفاعل المباشر بين 
والعربية  الكردية  السياسية  النخب 
وبقية المكونات السورية، من خالل 
العديد من المؤتمرات المشتركة بين 
السوري  المجتمع  أطياف  مختلف 
وايديوجياتها،  مشاربها  تنوع  على 
من إسالميين واشتراكيين وقوميين 
سوريا  داخل  من  وليبرالين 
هيئة  مؤتمر  من  بدءاً  وخارجها، 
التنسيق في حزيران ٢٠١١ ومن ثم 
مرورا  السوري،  الوطني  المجلس 
االئتالف  ومؤتمر  القاهرة  بمؤتمر 
مؤتمرات  من  تالها  وما  ٢٠١٢م 
وورشات عمل وندوات مباشرة أو 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
الحديثة، وقد احتلت القضية الكردية 
منها،  العديد  في  النقاش  صدارة 
حول جملة من القضايا المختلفة بين 
السورية،  المكونات  ومعظم  الكرد 
قبل  من  كامال  جهال  لمسنا  حيث 
قبل  من  قليلة  ومعرفة  البعض، 
البعض اآلخر ، وتفهما مقبوال من 
معرفية  عوامل  نتيجة  آخرين،  قبل 
سابقة تعود للعالقة ما بين الطرفين 
إلى ما قبل الثورة السورية ، خاصة 
في فترة ربيع دمشق وإعالن دمشق 
انتفاضة  بينهما  وما  ٢٠٠٥م، 

الشعب الكردي ٢٠٠٤م .
وخالل هذه الفترة ونتيجة للنقاشات 
المستفيضة بين مكونات المعارضة، 
أيضا  المتعددة  المواقف  تبلورت 
يرى  اإلسالمي  فالتيار  بينهم،  فيما 
اإلسالم  رؤية  في  يكمن  الحل  أن 
بين  والمساواة  العدالة  في  للحل 
الغبن  رفع  مع  الوطن،  أبناء  جميع 
الخصوصية  عن  بعيدا  الكرد،  عن 
القومية التي يعتبره عامل تفريق بين 
مكونات الشعب السوري ، كما ان 
النموذج القومي أثبت فشله تاريخيا، 
بالتجارب  االقتداء  الخطأ  ومن 
الفاشلة، اما القوميين العرب والذين 
فال  البعث  عن  انشقوا  قد  معظمهم 
رؤية  عن  كثيرا  رؤيتهم  تختلف 
حزب البعث الحاكم ، إال في بعض 
التي فرضتها ضرورات  المفردات 
المرحلة، وضرورات وجودهم في 
إطار المعارضة، منطلقين من مبدأ 
شعبا،  و  أرضا  عربية  سوريا  أن 
وهناك أقليات تعيش في سوريا، لهم 
أهملت  التي  الثقافية  الحقوق  بعض 
ويجب   ، النظام  قبل  من  منعت  او 
الجمهورية  إطار  في  تمارس  أن 
العربية السورية، و ال بد من القول 
بأن التيار الليبرالي واليساري أكثر 
يطرحون  اذ  اآلخرين،  من  انفتاحا 
بعيدا  الديمقراطية  الوطنية  الدولة 
والقومية،  الدينية  التسميات  عن 

القضية الكردية ما بني املعارضة 
والنظام واللجنة الدستورية

دوران تيشي 

كاتب و صحفي

فرحان مرعي

هيئة التحرير
المواطنة  دولة  على  يركزون  لذلك 
المساواة  التي تتحقق فيها  الحقيقية، 
عن  بعيدا  للجميع،  العدالة  و 
العددية  السكانية  األكثرية  منطق 
تعبير  يكون  وان  دينيا،  او  عرقيا 
لذلك  فقط،  سياسيا  تعبيرا  االكثرية 
السقاطها  المبدأ  هذا  من  ينطلقون 
للدولة  المرادفة  المصطلحات  على 
دولة  انها  على  السورية،  الوطنية 
متعددة القوميات واألديان والثقافات 
حقوقهم  ممارسة  الجميع  وعلى 
في  والسياسية  والثقافية  القومية 
والالمركزية  المواطنة  دولة  إطار 
اإلدارية والتوزيع العادل للثروة بين 
جميع أبناء الوطن، وهذا التيار هو 
السائد على الساحة اآلن، وتلقى هذه 
كبير،  حد  إلى  دوليا  قبوال  األفكار 
المفردات،  هذه  معظم  لمسنا  حيث 
في ورقة خالصة المداخالت  التي 
قدمها األعضاء للمبعوث الدولي في 

الجولة األخيرة ٢٠٢٠/١٢/٤.
فترة  منذ  مؤخرا،  لمسنا  أننا  كما 
في  ملفتا  تطورا   ، ببعيدة  ليست 
مقاربة موضوعية في طرح مفهوم 
اساس  على  السورية  الفدرالية 
منصات  بعض  قبل  من  جغرافي، 
سوريا  منصتي   مثل  المعارضة، 
لكن  الحياة،  وسوريا  االتحادية 
ولم  تتعثر،  األفكار  هذه  تزال  ال 
أطر  داخل  يجب  كما  طريقها  تجد 
المعارضة السورية، لكن ذلك يعتبر 
الممكن  ومن  ملفتا،  إيجابيا  تطورا 
الفدرالية”  مشروع   “ يتفاعل  أن 
سوريا  مشروعا  ليصبح  مستقبال، 
الشرخ  حالة  مع  منسجما  واقعيا، 
مختلف  بين  اليوم  الحاصل  الكبير 

مكونات الشعب السوري اليوم.
الرؤية  أن  ذكره  الجدير  ومن 
يربط  كردي  إقليم  حول  الكردية 
المناطق الكردية ببعضها ومصطلح 
لدى  قبوالً  التلقى  سوريا  كردستان 
قبل  من  وال  المعارضة،  أطياف 
المجتمع الدولي في الوقت الراهن . 
على  زال  فال  للنظام،  بالنسبة  أما 
موقفه العنصري السابق من القضية 
العبارات  بعض  باستثناء  الكردية، 
الفضفاضة في الدستور توحي بأنها 
مؤخرا  صدرت  ،كما  الكرد  تعني 
النظام  تربية  وزير  من  تصريحات 
بأن النظام اليرى مانعا في تدريس 
بعض الساعات في المدارس باللغة 
المناطق، وهذا  الكردية، في بعض 

يعتبر تطورا ملفتا بالنسبة للنظام. 
األزمة  حل  مسار  بأن  القول  يبقى 
فالمناخ   ، طويال  اليزال  السورية  
في  حل  ألي  مهيأ  غير  الدولي 
حل  اي  ويتوقف  القريب،  المدى 
الموقف  تقاطع  على  المحصلة  في 
شكل  حول  /الروسي  األمريكي 
والمرحلة  لسوريا،  المستقبلي  الحل 
القادمة، خاصة  القادمة، وأن األيام 
حبلى  تكون  قد  بايدن،  انتخاب  بعد 
تكون  أن  نأمل  كثيرة   بتطورات 
لصالح الشعب السوري ككل و منه 

حل القضية الكردية . 

وفيما يلي نص الحوار كامال« :
عشر سنوات مرت والزالت األزمة 
دخل  و   ، مكانها  تراوح  السورية 
مؤتمر جنيف الدولي حول التسوية 

في سوريا عامه السابع ...
المسار  يتجه  أين  إلى   ، برأيكم 
الحل  فرص  هو  وما  ؟  السوري 

السياسي ؟
رغم تراجع حدة العنف في سوريا 
إال ان الحل السياسي ال يزال يواجه 
الكثير من االستعصاء بسبب رفض 
النظام للحل السياسي وسعي داعميه 
الى اعادة تأهيل النظام، وهذا االمر 
مرفوض من الشعب السوري وقواه 
المجتمع  أوالً، ومن غالبية  الثورية 

الدولي ثانيا.

أظهرت اآلونة األخيرة عن ثغراٍت 
أيضاً  أّكدها  كما  الديمقراطية  في 
»بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس 
أمام  المشهور  كلنتون« في خطابه 
البرلمان التركي، إذ نصح األتراك 
بعدم تكرار الخطأ الذي وقعت فيه 
في  األمريكية  المتحدة  الواليات 
للهنود  إبادةٍ  من  تكوينها  بدايات 
ضد  العنصري  والتمييز  الحمر 
الزنوج وقال: إّن ديمقراطيتنا بسبب 
ذلك مثقوبة ونحاول بشتى الوسائل 
دون  ولكن  المحنة  هذه  نتجاوز  أن 
األتراك  على  يجب  لذا  فائدة، 
الُكردي  الشعب  بحّق  االعتراف 
األمة  بناء  سياسة  إلى  وااللتجاء 
على أسس جديدة عمادها االعتراف 
وقال  المتساوية.  والحقوق  المتبادل 
أيضاً: علّموا أوالدكم اللغة الُكردية 
بين  التواصل  يستطيعوا  حتى 

بعضهم البعض ويُزال الحقد .
نتاج  هي  المثقوبة  الديمقراطية 
الخاطئة  والممارسات  السياسات 
وال  أجيال  إلى  مداها  تأخذ  التي 

يمكن محوها.     

التي   السورية  الثورة  بداية  منذ  
دولي  وصراع  أزمة  إلى  انقلبت 
األزمات  تفاقمت  أهلية،   وحرب  
في سوريا وعلى كافة المستويات، 
)الجزيرة  هنا  نموذجاً( ونستطيع 
التطور،  مسار  عاد  لقد   القول 
ومظاهر الحياة المدنية خمسين سنة  
إلى الوراء،  في مجال الطاقة هنا 

لعشر  سوريا  في  األحداث  توالت 
وبرزت   ، منصرمة  سنوات 
القوى  تصارع  من  مختلفة  أشكال 
لها  نفوذ  عن  للبحث  األرض  على 
وسطاء  عبر  وذلك   ، المنطقة  في 
وبعد  لإلنتباه  الملفت  أما   ، محليين 
تشكيل  في  الدولي  التحالف  فشل 
قوة عسكرية معارضة يعتمد عليها 
 ، المنطقة  في  داعش  محاربة  في 
بادرت الواليات المتحدة األمريكية 
اإلعتماد  في  بالتفكير  وحلفاؤها 
النظام  على قوة محاربة قريبة من 
إبعادها  ذلك  من  هادفة   ، السوري 
من  السوري  النظام  توجهات  عن 
ناحية  من  بها  واإلستعانة  ناحية، 
المعلن  هدفها  تحقيق  في  أخرى، 
منها  محاولة  في   ، األرض  على 
و  القوة  هذه  بين  التناقض  تدير  أن 
الحليف التركي  ،  تلك القوة التي 
حزب  مع  أيديولوجي  إرتباط  لها 
العمال الكردستاني التركي ، فعملت 
أمريكا على  تطعيم––––ها ببعض 
و  الشخصيات  من  األخرى  القوى 

اإلدارة الذاتية يف املناطق الكردية يف 
سوريا بني اإلعرتاف والتهميش

الدكتور عبد احلكيم بشار
 نائب رئيس االئتالف السوري املعارض يف حوار خاص ليكيتي:

)
ً
أزمة الطاقة وتداعياتها على اجملتمع )جمتمع اجلزيرة منوذجا

كثيرون يقولون إّن األحداث األخيرة 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
سبّبتها  عابرة،  آنية  صراعات  هي 
تصريحات الرئيس األمريكي دونالد 
مواقع  وعلى  االرتجالية  ترامب 
وبالمناسبة  االجتماعي،  التواصل 
فهو أول رئيس أمريكي اعتمد هذه 
إلى  الرجوع  دون  الفردية  السياسة 
مراكز  في  والخبراء  المستشارين 
والبعض  االستراتيجية،  األبحاث 
الديمقراطية  تلك  إلى  يؤولها  اآلخر 
في  جذورها  تمتّد  والتي  المثقوبة 

التاريخ العميق. 
التتمة في ص2

الفصائل العسكرية العربية و غيرها 
من مكونات المنطقة  ، لتلقى نوعا 
من السكوت التركي المؤقت ، إلى 
أن تحقق الغاية من تشكيلها بمسماها 
الديمقراطية(  سوريا  )قوات  الوليد 
التي  التضحيات  من  اآلالف  بعد   .
خالل  العسكري  الجسم  هذا  قدمتها 
عدة سنوات من القتال  ضد داعش 
، تمكنت من طردها من ربع مساحة 

سوريا تقريبا

التتمة في ص2

بقلم: فؤاد عليكو  

    نزار موسى 

حتديات جو بايدن

ـ حىت اآلن يتم التعامل مع امللف السوري على مبدأ إدارة األزمة .
التنوع  أساسها   ، جديدة  وسلطة   ، جديدة  سورية  عن  نبحث  حنن  ـ 

القومي والديني والثقايف يف سوريا .
ـ  الخيار أمامنا إال احلوار مع السوريني لضمان احلقوق القومية لشعبنا 

وباقي املكونات السورية .
ـ  هناك قواعد إجرائية متفق عليها يف اللجنة الدستورية .

ـ  حنن نثمن الدور األمريكي كقوة عظمى أوال« ، وكقوة مؤثرة يف امللف 
السوري ثانيا .

ـ  ال أعتقد بأن قائد قسد بوضع قادر على ضمن الطرف اآلخر .
ان  على  التأكيد  بل  القول  ويمكن 
الحل السياسي لم يعد بيد السوريين ، 
بل هم الطرف االضعف في تحقيق 
السياسي،  ونظامهم  بالدهم  مصير 
بالملف  المعنية  الدولية  فالقوى 
الملفات  من  الكثير  لديها  السوري 
السوري  الملف  ويعتبر  المتداخلة 
أحدها، لذلك حتى اآلن يتم التعامل 
مع الملف السوري  على مبدأ إدارة 
حلول  عن  البحث  وليس  االزمة، 
االرهاب  تنهي  ومستدامة   واقعية 
في  والعنف  واالستبداد  والتطرف 
الديمقراطي  االنتقال  البالد، وتحقق 

وبناء سوريا جديدة.
ثورته  أعلن  السوري  الشعب 
لتحقيق  سنوات  عشر  نحو  قبل 

و  التعددية   و  الديمقراطية  
الحقوق،  المتساوية  المواطنة 
السوري  الشعب   « شعار  رافعا 

واحد«..
قوى  من  بعض  تطرح  اآلن  و 
الثورة و المعارضة فكرة قومية 
الدولة و دينها...فأين هذا الطرح 
من ذلك الشعار للثورة السورية؟
قوى  من   الكثير  أن  صحيح   
قومية  فكرة  تطرح  المعارضة 
القرار  مع  يتناقض  وهذا  الدولة 
إقامة  على  يؤكد  الذي   ٢٢٥٤
ويتناقض مع   ، حكم غير طائفي 
في سوريا،  القومي  التعدد  الواقع 
إقامة  مبدأ  مع  أيضاً  ويتناقض  
سوريا الجديدة.                            

إن الذين يصرون على قومية الدولة 
سوريا  على  الحفاظ  يريدون  هم 
القديمة مع إقامة سلطة جديدة، نحن 
وسلطة  جديدة  سوريا  عن  نبحث 
القومي  التنوع  اساسها  جديدة، 
في  سوريا،   في  والثقافي  والديني 
على  يقوم  ديمقراطي  نظام  ظل 
مبدأ  تداول  السلطة وضمان حقوق 
والحريات  والحقوق  المكونات 
السلطات واستقالل  العامة  وفصل 
بسوريا  األمر  يستقيم  ال  القضاء، 
لن  ألنها  جديدة،  سلطة  مع  قديمة 
تحقق األمن واالستقرار في سوريا، 

ولن تحقق التغيير المنشود فيها .

التتمة في ص2

مثال ال الحصر، )الكهرباء، بنزين، 
الكهرباء  الغاز(، وخاصة  مازوت، 
العصرية،  الحياة  عصب  هي  التي 
هذه األزمة التي  ضربت في العمق 
الصحة  مجاالت  في  االجتماعي، 
رغم  واإلقتصاد،  والمعيشة  والبيئة 
قبل  من  المكثفة  اإلعالمية  الدعاية 
هناك   ان  الواقع،  األمر  سلطات  

يجب  فريدة  وتجربة  وتطور  ثورة  
في  العالم،  دول  بها   تحتذى  أن 
إلى  يلجأ  المواطن  الذي كان  الوقت 
األساليب  البدائية في الحصول على 
وروث  كالحطب  الطاقة،  مصادر 

البقر. 

التتمة في ص2
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الدكتور عبد احلكيم بشار،
 نائب رئيس االئتالف السوري املعارض يف حوار خاص ليكيتي:... اللتتمة

حتديات جو بايدن... التتمة

اإلدارة الذاتية يف املناطق الكردية يف سوريا بني اإلعرتاف 
والتهميش... التتمة

أزمة الطاقة وتداعياتها على اجملتمع
(... التتمة

ً
)جمتمع اجلزيرة منوذجا

الدستورية  اللجنة  حول  جنيف  مسار 
تبتعد  اآلن  حتى  المراقبين  وبحسب 
عن مناقشة الدستور كمسألة جوهرية 
والمجلس    ، السوري  الشعب  تخص 
الوطني الكردي، كعضو في االئتالف، 
اللجنة  في  تمثيله  ضعف  من  يعاني 
في  التمثيل  من  و حرمانه  الدستورية 
هيئة التفاوض باسم االئتالف، و يرى 
بحق  االنتهاكات  و  التهجير  يسمع  و 
اآلالف من العوائل الكردية في عفرين 
رأس  و   ) سبي  )كري  ابيض  تل  و 

العين ) سري كانية (
الكردي  المجلس  يبقي  الذي  ما  ترى 

مستمرا في االئتالف؟
سؤال  وهو  كثيرون،  يردده  سؤال 
مشروع ويحتاج الى الكثير من الشرح، 
من  ننطلق  ان  يجب  باختصار  ولكن 

الكل الى الجزء.
وداعموه،  النظام  طرفان:   سوريا  في 
وقوى المعارضة والثورة وداعموها .

منظمة،  غير  صامتة  شريحة  وهناك 
الثالث  الخط  فكرة  يطرح  والبعض 
السياسي  مشروعه  يتبلور  لم  الذي 
محدودة  أمامنا  الخيارات  والتنظيمي، 

وانقسام  أمام شرخ طولي  الغربي  العالم 
في المجتمعات على أسس عنصرية، وهذا 
إذا ما تطّور ستطال الدساتير الديمقراطية 
في أغلب دول أوربا وأمريكا، وما كان 
يطرحه الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
في تغريداته وخطاباته بأنه في السنوات 
النخبة  ألّن  له،  الغلبة  ستكون  القادمة 
فالتمّرد  فراغٍ،  من  هذا  يأتي  ال  معه، 
االنتخابات دون  نتائج  الذي حصل على 
أي وجٍه قانوني كالتمّرد في دول الموز، 
السابق  األمريكي  الرئيس  حسب وصف 
الفكر  نتاج  إال  ليس  بوش،  دبليو  جورج 
لنفسه  يعطي  الذي  االستعالئي  القومي 

األحقية في قيادة الدولة والمجتمع.
وإنما   ، عابراً  حدثاً  ليس  جرى  ما  إّن 
عليها  يعمل  سوف  حقيقية  ظاهرة  هي 
من  النيل  وسيحاولون  أمريكا،  أعداء 
العالم، لذا يعتبر  الديمقراطية األولى في 
هذا من أولى تحديات الرئيس جو بايدن، 
من  يوم  في  نرى  ربما  يعالجه،  لم  فإن 
وأمريكا  الجمهورية  أمريكا  األيام 
المجتمع  أّن  وخاصةً  الديمقراطية، 
األمريكي لم يولّد أحزاب جديدة، وبقيت 
بعكس  الحزبين   على  حكراً  السياسة 
فيها  تشّكلت  التي  األوربية  المجتمعات 
ويمين  واليسار  الخضر  مثل  أحزاب 
واألحزاب  المتطّرف  واليمين  الوسط 
التنّوع، الذي  المسيحية، أي تملك بعض 
كابينات  تشكيل  األحزاب  على  يفرض 
االستقرار  من  نوعا  لها  تؤّمن  حكومية 
الجديد  الرئيس  على  ويجب  السياسي، 
ترامب،  ما خربته سياسة سلفه  تصحيح 
الديمقراطية  بالطرق  الثغرات  وسد 
وتصحيح نتائج السياسة الفردية التي كان 
عن  الديمقرطية  خرجت  فإذا  يمارسها، 
بمراكز  االستعانة  و  المؤسساتية  مجال 
تفقد  االستراتيجية  والدراسات  التخطيط 
قيمتها وتتحّول إلى كياٍن هّشٍ ال معنى له، 
إذا حكمتها المزاجية، لذا يتحتّم  وخاصةً 

اإلتحاد  وحزب  قسد  من  كل  لتعمل 
عن  لإلعالن  التحضير  في  الديمقراطي 
لسيطرتها  الخاضعة  المناطق  لهذه  إدارة 
العوامل  في  التعمق  دون   ،  ٢٠١8 عام 
التنظيمي  بنيانها  لتشييد  الضرورية 
الداخلي  الصعيدين  على  والسياسي 
ومنعزل  أحادي  وبشكل   ، والخارجي 
السورية  الكردية  السياسية  الحالة  عن 
على  العسكري  الواقع  على  متكلين   ،
االقتصادية  موارد  ووفرة  األرض 
للمنطقة ، ناهيك عن ورقة أسرى داعش 
األمريكي  والعسكري  اللوجستي  والدعم 
، في جلب نوع من اإلعتراف الخارجي 
كما  األرض  على  اإلدارة  بنيان  لترسيخ 

كان مخططا له . 
بعدة  المنطقة  مرت  أن  لبثت  ما  ولكن 

السياسة

مع  أو  النظام  مع  نصطف  أن  إما 
االثنين  خارج  نكون   او  المعارضة، 
الذاتية  المقومات  ماهي  ثالث.  كطرف 
والموضوعية التي نمتلكها لتشكيل خط 
اجندة  على  فرضه  يمكن  وكيف  ثالث 

المجتمع الدولي؟
نحن جربنا النظام ستة عقود من الزمن، 
النظام  هذا  يد  على  عانينا  ما  وعانينا 
الوجود  استهدفت  التي  سلطته  وتحت 
من  سلسلة  خالل  من  الكردي  القومي 
اما  المعروفة،  الشوفينية  المشاريع 
من  يعتريها  ما  كل  رغم  المعارضة 
ضعف، ورغم عدم تبنيها لبرامج تحقق 
وطموحات  حقوق  من  المعقول  الحد 
لكنها  سوريا،  في  الكردي   الشعب 
ان  يجب  التي  األفضل  الجهة  تبقى 
الحوار  في  نستمر  وأن  معها،  نعمل 
الن   ، وسنوات  سنوات  معها  الداخلي 
لن  الكرد،  ومنها  ككل  سوريا  مشاكل 
تنتهي بمجرد تحقيق الحل السياسي او 
رحيل هذا النظام، وكذلك كل مكونات 
على  يحصلوا   لن  السوري  الشعب 
كامل حقوقهم بمجرد رحيل هذا النظام 
بل ستوضع االسس واللبنات االساسية 

دستورياً  السورية  المكونات  لحقوق 
ومنها حقوق الكرد،

رحيل  ومع  السياسي  الحل  مع  ولكن 
آفاق  ستُفتح  االستبدادي  النظام  هذا 
الحقوق  هذه  لتطوير  وواسعة  جديدة 
الشعب  طموحات  تحقق  بما  وترقيتها 
الى  تحتاج  والتي  المشروعة  الكردي 
حوار دائم مع شركائنا في الوطن اآلن 
وفي مرحلة االنتقال السياسي وما بعد 
ال  الدول  فدساتير  السياسي،  االنتقال 
االنتقال  حين  مقدساً  نهائياً  شكالً  تأخذ 
بل هي  الدمقرطة،   إلى  االستبداد  من 
يجعلنا  وهذا  باستمرار،  للتطوير  قابلة 
قُُدماً  وندفعه  الحوار  في  نستمر  ان 
الحوار  اال  امامنا  االمام، ال خيار  إلى 
القومية  الحقوق  لضمان  السوريين  مع 
على  السورية  المكونات  وباقي  لشعبنا 
والواجبات  الحقوق  في  المساواة  مبدأ 
في  الحقيقية  الشراكة  قاعدة  وعلى 

الوطن.
في الورقة المقدمة من قبل المعارضة 
الجولة  في  الدولي  المبعوث  الى 
اية  التوجد  المفاوضات  من  األخيرة 
إشارة الى الحقوق القومية الكردية ، 

مع  اتفاقنا  مع  مايتعارض  وهذا 
االئتالف ومع رؤية رياض2.

خاصة  دكتور   ذلك  تجاهل  تم  لماذا 
وانتم عضو باللجنة الدستورية أيضا؟.
الورقة المقدمة كانت للمعارضة نفسها، 
عليها مالحظات عديدة كما هي للكرد، 
ولكن يجب ان نأخذ كل ورقة او طرح 
في سياقه الطبيعي وضمن جدول العمل 
المفاوضات،  اجندة  على  المطروح 
في  عليها  متفق  اجرائية  قواعد  هناك 
اللجنة الدستورية وافقت عليها أطراف 
وبرعاية  الثالثة،  الدستورية  اللجنة 
االمم المتحدة  وباتت من القواعد التي 
لذلك في كل جولة  بها،  االلتزام  يجب 
للنقاش  محددة  قضايا  هناك  ستكون 
ولن يكون النقاش مفتوحاً، وبناء عليه 
المكونات  حقوق  موضوع  يكن  لم 
مطروحاً كجدول عمل في تلك الجولة، 
المصغرة  اللجنة  أعضاء  على  وكان 
الوقت  وسيأتي  العمل  بجدول  االلتزام 
المكونات  حقوق  فيه  تطرح  الذي 
 ، الكردي  شعبنا  حقوق  ضمنها  ومن 
وللتوضيح  انا لست عضوا في اللجنة 
اللجنة  في  عضو  انا  وانما  المصغرة، 

جرى ضم  الذي  واالجتماع  الموسعة، 
اعضاء اللجنة المصغرة فقط.

وأحزاب  الكردي  الوطني  المجلس 
د  ي  ب  برئاسة  الوطنية  الوحدة 
من  أكثر  منذ  حوارات  يخوضان 
ثمانية أشهر برعاية أمريكية والتقدم 
هذه  يعرقل  مالذي  ملحوظ...برأيكم 
التي  الملفات  وماهي  ؟  الحوارات 
؟  الحوارات  هذه  أمام  عائقا«  تشكل 
األمريكي  الراعي  تقيمون دور  وكيف 

وقائد قسد في هذا المنحى ؟
الرئيسية  المعوقات  من  عدد  هناك   
النقاط الخالفية  تعترض الحوار اهمها 

التي تتجسد في:
١- ضرورة اعالن ال ب ي د وكذلك 
ال ب ك  ارتباطهما عن  فك  قسد عن 
ك وكف يد ال ب ك ك من التدخل في 
قياداتها  واخراج  سوريا  كورد  شؤون 

وكوادرها ورموزها من سوريا.
٢- الغاء التجنيد االجباري.

وغير  المؤدلج  التعليم  الغاء   -٣
المعترف به.

المعتقلين  مصير  عن  الكشف   -٤
والمختفين والمختطفين.

٥- تغيير العقد االجتماعي.
ال  في  مركزية  لجنة  عضو  قيادة  إن 
ب ك ك  لوفد ال ب ي د وتصريحاته 
المثيرة والمقززة  بدون مبرر هو دليل 
هذا  في  د  ي  ب  ال  جدية  عدم  على 

الحوار.
اما عن الدور الراعي األمريكي، فنحن 

نثمن هذا الدور كقوة عظمى أوالً،
السوري  الملف  في  مؤثرة  وكقوة 
فقط  ليست  امريكا  اعتبر  وأنا  ثانياً، 
والعسكرية  السياسية  بقوتها  عظيمة 
بقيمها  أيضاً  وإنما  واالقتصادية 
في  مشكور  دور  لها  ولذلك  ومبادئها، 
هذا الموضوع، اما قائد قسد فال اعتقد 
الطرف  ضمان  على  قادر  بوضع  انه 
اآلخر، وقد أثبتت األحداث ذلك سواء 
لجهة حرق مكاتب المجلس في الشهر 
جوانن  تسمى   ما  قبل  من  الماضي  
شورشكر، او لجهة تصريحات رئيس 
وفدهم المقيتة، ولم يستطع قائد قسد منع 

ذلك. 

دوران تيشي 

كاتب و صحفي
فرحان مرعي

المؤسساتية  إعادة  الجديد  الرئيس  على 
إلى الحياة السياسية في الواليات المتحدة 

األمريكية كتحّدٍ آخر.
أسوأ  ترامب  دونالد  الرئيس  حالة  تعتبر 
تاريخ  في  الرؤساء  قائمة  ضمن  حالة 
الواليات المتحدة األمريكية حيال تماسك 
بضرب  ترمب  قام  إذ  الغربي،  الحلف 
التحالف األمريكي األوروبي عبر إغالق 
من  الكثير  وجه  في  األمريكية  األسواق 
من  واالنسحاب  األوروبية،  البضائع 
معاهدة المناخ وإضعاف الحلف األطلسي 
مما  له  األمريكي،  الدعم  تخفيض  عبر 
من  للكثير  االقتصادي  الضعف  من  زاد 
بالبعض  دفع  ما  األوروبية، وهذا  الدول 
الصين  أحضان  في  االرتماء  إلى  منهم 
العالم،  على  للسيطرة  العّدة  تعّد  التي 
الصاعدة  البرجوازيات  دعم  في  وساهم 
الرئيس  دعم  عبر  األوسط  الشرق  في 
المعارضة  ،وتركه  أردوغان  التركي 
أردوغان  بيد  سائغة  لقمةً  السورية 
كذلك  التوسعية،  حروبه  في  ليستخدمهم 
إلى  األمريكية،  السياسات  ،بعكس  لجأ 
غريبٍة  أنواع  من  فصائل  على  االعتماد 
كالحشد الشعبي العراقي المدعوم والمنشأ 
،ألّن  اإلرهاب  ضّد  حربه  في  إيرانياً 
وإغناء  شأنه  إعالء  كان  الوحيد  هّمه 
على  والقضاء  باإلنجازات  رئاسته  فترة 
اإلرهاب بأسرع ما يمكن، وهذا ما سّهل 

التمّدد اإليراني في العراق.
من  كلّها  المسارات  هذه  تصحيح  يُعتبر 
خالل  من  بايدن  للرئيس  التحديات  أهم 
لبنان  من  كّلٍ  في  إيران  أظافر  تقليم 
الى  والدعوة  واليمن،  والعراق  وسوريا 
سحب جميع القوات األجنبية من سوريا 
بما فيها الروسية واإليرانية، ألّن النظام 
الملّف  ،وتحويل  للشرعية  فاقد  السوري 

السوري الى المنّظمة الدولية. 
بالواليات  الثقة  فقدان  التحدي اآلخر هو 
حلفائها  قبل  من  األمريكية  المتحدة 
ترامب  الرئيس  اعتمد  إذ  الطبيعيين، 
صرفة،  ومنفعية  فظة  ميكافيلية  سياسةً 
البيشمركة،  حلفائه  بحماية  يقم  لم  حيث 

وسمح للقوات العراقية والحشد الشعبي- 
سليماني-  قاسم  من  مباشر  وبإشراٍف 
االنتهاء  فور  ُكردستان  على  بالزحف 
من العمليات ضّد اإلرهاب، و تم احتالل 
مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها. 
إن مهمة الرئيس الجديد هي إعادة الثقة 
وسياساتها  األمريكية  المتحدة  بالواليات 

وديمقراطيتها وزعامتها للعالم الحّر،
ويواجه الرئيس الجديد تحدياً أكثر أهميةً، 
وهو مواجهة الحلف المتشّكل حديثاً الذي 
تقوده الصين ، التي ترمي للسيطرة على 
العالم من الناحية االقتصادية أوالً ، ومن 

ثم السياسية ثانياً.
عهد  في  لروسيا  المتنامي  الدور  وكذلك 
عقر  في  أمريكا  تهّدد  باتت  إذ  ترامب، 
اإللكترونية  القرصنة  خالل  من  دارها 
األمريكية  البيانات  مجموعات  على 
واللعب على ثغرات الديمقراطية المثقوبة 
كما يؤّكد ذلك العديد من الباحثين ، وربما 
بشخصية  المتحّكمة  هي  روسيا  تكون 
أّن  إلى  تشير  الدالئل  كّل  إذ  ترامب، 
الواليات  يخرج  أن  استطاع  ترامب 
المتحدة األمريكية من المعادالت الدولية 
واإليرانيين  واألتراك  الروس  لصالح 
فقط  وهي  إليران  بالعداء  تظاهره  رغم 
الستنزاف الخليج اقتصاديا ولم يفعل شيئا 
التهديدات  سوى  اإليراني  النظام   إزاء 
توقيعه  تحمل  التي  والعقوبات  الجوفاء 
بل  ال  عليه،  تؤثّر  لم  والتي  الطويل، 
زادته قوةً ،كما أهدت سوريا إلى روسيا، 
في  فقط  األمريكية  القوات  وتقوقعت 

المناطق النفطية.
من  التصحيح  تنتظر  كثيرةٌ  مساراٌت 
اإلدارة الجديدة والبناء أصعب من الهدم.
لبناء  الفترة الزمنية الالزمة  فكم ستكون 

ماتّم هدمه في فترة ترامب؟
في  خبراء  أصبحوا  أمريكا  أعداء  وألّن 
سيبقون  الديمقراطية  بالنظم  التالعب 
ويخّططون  الحكم  في  طويلة  لفتراٍت 
بثباٍت من أجل ضرب سيدة الديمقراطية 
االتحاد  في  هي  فعلت  كما  الداخل  من 

السوفيتي السابق.

الواقع  أرض  على  ميدانيا  لوحظ 
وممنهحة،  مفتعلة،  الطاقة  أزمة  ان 
ونشر  المواطنين  تهجير  ولغايات 
من  حالة  وخلق  واألمراض  األوبئة 

اليأس واإلحباط عند الناس 
المجال،  هذا  في  متناقضة  الوقائع 
الجزيرة وغيرها  في  النفطية  المنشآت 
من  وتخريب   وتدمير  بأذى  لم تصب 
معظمها  بقيت   بل  الحرب،  جراء  
تعمل  والغاز  النفط  آبار  سليمة، معظم 
اآلونة  في  وخاصة  طبيعي  بشكل 

األخيرة_
الغاز  مع  تعمل  نفط  بئر   ١٦٣٧  (
المرافق ، بحدود ٢٠ بئر غاز، وأربع 
مناطق  هناك  وبينما    _ عنفات( 
باستمرار  تتغذى   خاصة  ومربعات 

بالكهرباء ،نجد 
  الطاقة الكهربائية مقطوعة عن معظم 
المناطق؟؟؟؟ األهداف كثيرة وواضحة 
الحياة  مع  المواطن  عالقة  قطع  هو   ،
على  الصعب  من  وألنه  العصرية، 
لذلك  القديمة،  الحياة  إلى  العودة  الناس 
كان  البحث عن المخرج  لهذا الواقع، 
فكانت مشاريع  الهجرة  أو النزوح  إلى 
البحث  أو  الخارج  أو  السلطة  مناطق 
محوالت  كشراء  األخرى  البدائل  عن 
طريقة  كانت  وهذه  الكهرباء،  توليد  
صفقات  عبر  المواطن  لنهب  اخرى 
والمستوردين  والسماسرة  التجار  مع 
ما  مع  الشعب،  بحياة  لعبوا  الذين 
ضجيج   من  المحوالت  هذه  تصدرها 
في الشوارع واألحياء التي خلقت أزمة  
ولتكريس  الناس،  عند  ومعنوية  نفسية 

المعنية  الجهات  لجأت  الواقع  هذا 
بالتنسيق  مع تجار الحرب  والمهربين 
البدائية   الطرق  إلى  والفاسدين  
سميت  ما  طريق  عن  النفط  لتكرير 
بالحراقات، التي تنتج المشتقات النفطية 
العالمية  والمقاييس  المواصفات  دون 
جداً،   رديئة  النوعية  فكانت  المعروفة، 
المجتمع،  على  سلبية  آثار  والنتيجة 
وصحياً،  واقتصادياً  ومادياً  ايكولوجياً 
لهذه  الواسعة  االستخدامات  بسبب 
مجاالت  في  اليومية  الحياة  في  المواد 
استخدام  في  وخاصة   ، والتدفئة  النقل 
كلفت  التي  والمازوت  البنزين   مادتي 
المواطنين خسائر باهظة مادياً وصحياً 
وعلى مستوى  البيئة  ، وكما هو معلوم 
أن معظم اآلليات والمحركات ووسائل 
والبنزين  المازوت  على  تعمل  النقل  
على  أثرت  نوعيتهما  رداءة  وبسبب 
الخسائر  المواطنين  فتكبدت  عملها،  
وتعطلت  السورية،  الليرات  بماليين 
منها  قسم  وتحولت  اآلليات،  معظم 
الجهات   كانت  بينما  االستهالك،  إلى 
المواد  هذه   على  تحصل  السلطوية 
حمص  محافظات   من  جيدة  وبنوعية 

وطرطوس والشام.
لمادة  المنزلي  االستخدام  مجال  وفي 
المصيبة كبيرة، مادة  المازوت كانت  
الغاز والكاز،  شبه خامة، مختلطة مع 
تنبعث منها رائحة  كريهة، فهي إما غير 
االشتعال،  سريعة  أو  لالشتعال  قابلة 
التنفسي  الجهاز  أمراض   : النتيحة 
المدافئ  انفجار  وحوادث  والتحسس، 
المنزلية ذهبت  ضحيتها عائالت كثيرة 
بكل   مستمرة  األزمة   هذه  زالت  وما 
تفاصيلها المادية  والصحية  والنفسية. 

األكبر  واألثر  األكبر  الخطر  اما 
البيئة،  تلوث   هو  الطاقة  أزمة  نتيجة 
الجزيرة  منطقة  أجواء  أن  المعلوم  من 
بسبب  بيئيا  وملوثة  موبوءة  باألصل 
ومخلفاتها  النفطية  المنشآت  إنتشار 
تسرب  النفطيةو  والمياه  الغازات  من 
الوضع   وازداد   الخطوط،  من  النفط 
سوءا  في السنوات  األخيرة مع األزمة 
النفط  ترحيل  صعوبة  ومع  السورية 
إلى مصافي الدولة  وانتشار ما تسمى  
النفط  لتكرير  البدائية  بالحراقات  
مخلفات  من  تنتج  وما  بدائية،  كوسائل 
وأدخنة  وابخرة  سامة  غازات  من 
اإلنسان   على  فقط  ليس  أثرت  سوداء 
النباتي  والغطاء  الحيوان  على  وإنما 
وانتشرت  الزراعية،  واألراضي 
األمراض في المنطقة ك الجلدية، إلى 
التنفس  وأمراض  والسرطانات  القلبية 
الوفيات  نسبة  زيادة  إلى  والقصبات 
هذا  كل  الماضية  السنين  مع  مقارنة 
دون رادع  أو حلول أو دراسات  لهذه 
األزمة  البيئية القاتلة بل كانت  الغاية 
كانت واضحة وهو  جني أعلى األرباح 
دون   المؤقت   الواقع   هذا  من  المالية 
اكتراث لصحة المواطن وحياته وبيئته 

عموماً.
بسحابة  مغطاة  دائم  بشكل  المنطقة 
سوداءة من الدخان  من هذه الحراقات  
النفطية  والمنشآت  السيارات  وعوادم  
خطر   إلى  المنطقة  أبناء  يهدد  مما 
في  وهم  ووجوده  حياته  على  جدي 
الواقع يموتون بصمت في ظل  صمت  
على  والمسيطرة  المعنية  الجهات 

المنطقة.

عمليات عسكرية قطعت أوصال المنطقة 
جغرافيا ، واستهدفت تقويض هذه اإلدارة 

غير المستقرة .
ممرات  إنشاء  على  تركيا  عملت  فقد 
توافقات  ضمن  حدودها  على  عازلة 
 ، السوري  الملف  في  الفاعلة  القوى  مع 
جغرافية  من  مدن  ثالثة  بذلك  فانتزعت 
لها  تابعة  فصائل  عبر   ، اإلدارة  تلك 
الكردي  للوجود  وأساءت  فسادا  عاثت 
الجغرافية  في  الواقعة  المدن  تلك  في 
ذات األغلبية الكردية ،  وتمادت مؤخرا 
ومضت نحو معقل اإلعالن عنها ) عين 

عيسى ( لتعينها كهدف قادم . 
المنطقة  في  الذاتية  إدارة  لحالة  تقييما 
المعلن ، كان األجدر  وجدواها وبشكلها 
بمؤسسي هذا الكيان البحث عن مقومات 
االستقرار  بها  محققة   ، رصينة  أساسية 

المنشود وذلك عبر لملمة البيت الكردي 
أوال ، وإرساء قواعد هذا الكيان بحاضنة 
 ، المنطقة  في  أساسي  كمكون  قوية، 
ومعبر أيضا عن الحالة الكردية السورية 
، وليس ككيان يتصرف و كأن جغرافيته 
تقع ضمن تركيا نفسها . كما أن حوارا 
السبيل  كان  المنطقة  في  حقيقيا  مكوناتيا 
األفضل إلنجاز التنوع المعني ألية إدارة 
، بعكس البحث عن قوى نفعية من هذه 
حال  واقع  عن  معبرة  وغير  المكونات 

مكوناتها . 
بمنظور  لإلعتراف  الجالبة  القوة  أوراق 
مجدية  تكن  لم  الهيكل  لذاك  مؤسسي 
مع  رسمي  تواصل  أي  تحقق  ولم   ،
األمني  التنسيق  أطر  خارج   ، الخارج 
الداعمة  األطراف  تلك  مع  واللوجستي 
ومنه ظهورها  لداعش  مجابهتها  في  لها 

الزيارات  بعض  ترتق  فلم   ، جديد  من 
لمناطق اإلدارة الذاتية،  إال على مستوى 
البرلمانيين  من  المتعاطفين  بعض 
اإلطالع  ومحبي  والنشطاء  األوربيين 
ألدنى مستوى مطلوب ، ولم تتعد بعض 
عن  الخارج  في  لها  التمثيلية  المكاتب 

كونها جمعيات تمثيلية غير رسمية ، 
ومحاولة  وأداؤها  البشرية  القوة  أما 
عملية  في  للنهوض  كفاءات  إستحداث 
حيث   ، التنمية  بعجلة  تمض  لم  اإلدارة 
إن التشريعات المستندة للعقد االجتماعي 
حياة  تنظم  أن  من  تتمكن  لم  المؤدلج 
الطموح  تلب  ولم   ، صحية  تشريعية 
تنفيذية  الرقابة على أي جهة  تحقيق  في 
التحتية  البنى  ، وتهالكت  الفساد  فغلب   ،
دون ترميم حقيقي لها مع الزمن ، وعدت 
بالتالي ضعيفة أمام التحديات االقتصادية 
والصحية والمعيشية والمجتمعية مؤخرا 
سكان  كاهل  بدورها  أثقلت  والتي   ،

عدم  في  بؤسهم  من  وزادت   ، المنطقة 
توفر أساسيات الحياة الكريمة. 

ناهيك عن ضياع السبيل إليجاد أرضية 
مع  مشتركات  أية  إنتزاع  في  معقولة 
وعدم   ، دمشق  في  السورية  الحكومة 
الساسة  مسوغات  تحييد  من  التمكن 
الخصوصية  لتلك  تقييمهم  في  الترك 
اإلدارية المجاورة لها ، عبر العجز عن 
والسياسي  اإليديولوجي  الطالق  تحقيق 
ناقال   ، التركي  الكردستاني  العمال  عن 
بذلك حالة الصراع التركي الداخلي إلى 

المنطقة الواقع تحت نفوذها . 
على  دولية  مقايضة  في  الدخول  إذا 
مقارنة  ضعيف  كالعب  سورية  مناطق 
أو  أرضية  دون   ، الالعبين  بقية  مع 
ورئيسية  فعالة  قوة  أية  مع  مشتركات 
في الواقع السوري وال حتى مع وكالئها 
سواء في المحيط أو في الداخل ، ساهمت 
وبشكل واضح في أن تكون الكعكة التي 

ستحضر ألن تقسم في نهاية اللعبة ، في 
واضحة  غير  بمعالم  الحالي  الواقع  ظل 
في مصيرها ، ومدى جدواها إن لم تجر 
مع   ، الصميم  في  ترميمية  عملية  لها 
إجراء تقييم واقعي إلستراتيجية المضي 
أهم  تطبيق  إمكانية  في  والبحث   ، بها 
عوامل إنجاحها في االستقرار والتوازن 
و مشاركة الجميع ، عدا عن البحث في 
ومعالجتها  إستقرارها  منغصات  إزالة 

بشكل عقالني ممكن . 
الحالة الصحيحة تتمثل في أن تكون أي 
بشكل  للشعب  ممثلة   ، مستحدثة  إدارة 
حقيقي ، على  أرضية سليمة ، وأن تعمل 
التعبير  جاز  إن  معارضيها  كسب  على 
قبل مؤيديها ، ال أن تعمل على إقصائهم 
و  حاضنتها  في  سياسية  حياة  أي  بإنهاء 
كما  مؤدلجة  ظاهرية  حياة  عن  البحث 
بابا  يفتح  عله  بالزمن  مكتفيين   ، الواقع 

مغيرا لواقع الحال ..

    نزار موسى 
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قاموسي  جدٍل  في  أدخل  لن 
ما  بقدر  التراث  معنى  حول 
معرفي  كإطاٍر  سأتناولها 
وتتالي  كتأريخ  إن  لها  محوط 
أو  بتراكماتها  األحقاب 
 ، األساس  بمفاصلها  فولكلور 
ومن ثم اللوحات التي تراكمت 
الشعوب  ذهنية  في  وترّسخت 
جيل  عن  جيال  لتتوارثها 
وتضفي عليها مما أضفته من 
- حداثوياتها - المرحلية ، وهنا 
- أقّر - بأّن هناك اسئلة عديدة 
بدأت  ما  منذ  عندي  تشّكلت 
أرّكز في هذا المجال وتعددت 
وبعضها  وتراكمت   كما 
وأكثرها   ، ظروفها  جاوبتها 
الزالت  مبتدأها  مثل  ظلّت 
 - الشافي  جوابها  عن  تبحث 
فمثالً   - أوالً  لتقنعني كشخٍص 
اليومي  : ظاهرة الموائمة بين 
بفضائه  الطقسي  والمعتقدي  
المثال  سبيل  على  الفولكلوري 
الذي  الوعي  نمط  ثم  ومن   ،
تشّكل والزال يتشّكل فينا على 
للفولكلور  الكتلة الصلدة  قاعدة 
منا  كثيرون  واليزال  فكنا 
وسيامند  خجي   - في  يرون 
سقطا ضحية  بطلين   - مثالً   -
السعي للنيل من وعٍل ال أكثر 
الحدث  عن  تماماً  مسقطين   !
الصراع  ظاهرة  المحكي 
البيئي والبيني بين أنماط الحياة 

اكثر  يبلغ عدد اكراد خراسان 
من مليونين نسمة ، وقد سكنوا 
منذ  خراسان  ٲرض  االكراد 
اكثر من اربع مئة سنة ، حيث 
من  الكردية  القبائل  تهجير  تم 
منطقة ٲروميةـ  شرق كردستان 
سنة  خراسان  ارض  الی   ،
الصفويين  يد  علی   ، ١٥9٦م 
مع  كردستان  قسموا  الذين 
قسمين  الی  العثمانيين  اعدائهم 
سنة  جالديران  معركة  بعد 
بين  اندلعت  والتي   ، ١٥١٤م 
الصفويين والعثمانيين من اجل 

االستيالء علی كردستان .
جالديران  معركة  وانتهت 
سنة ١٥١٤م ، بين الصفويين 
والعثمانيين ، وكانت نتيجتها :

الصفويين علی شرق  ٲستيالء 
مدن  شملت  التي   ، كردستان 

 / الشرس   ) كوڤي   ( وخاصةً 
 ( و  المرّوض  وغير  البري 
 .. والمؤهل  المدجن   ) كدي 
هذا األمر الذي تكّرر في أبعاد 
قصص  في  خاصةً  أخرى 
األطفال وترّسخها وبذهوٍل في 
المتلقّي وتصبح أحداثها  ذهنية 
قصة  مثل  راسخة  حقائق 
 - داللوك  غزالوك   - األطفال 
هم  وحتى  الناس  رافقت  التي 
بأّن  يحلمون  ظلّوا  كبرهم  في 
بالذئب  اطاحت  قد  بالفعل  األّم 
بطنه  من  فراخها  وأخرجت 
وكحدٍث سريالي متكّرر ، هذا 
األمر الذي سيدفعنا إلى التمييز 
في جانٍب آخر : بين االستماع 
بمفرداته  الفولكلور  إلى 
اللحظة  واندماج  لالستمتاع 
السينما  أفالم  كما  الشخصية 
أو الكتب أم أّن الغاية هي فقط 
لالرتكاز عليها في نقد ظاهرة 
ما ؟ وبالتالي اعتبار سرياليات 
األحداث مقّدسة وعليه اليجوز 
ال  حتى  تؤّول  أن  بالمطلق 
- على سبيل  الكفر  إلى  توّدي 

المثال - . 
البحث  في  المعرفية  الغاية  إّن 
اذا   ، الفولكلوري  والتقّصي 
بحثي  بالفعل  منه  الهدف  كان 
، حينها يستوجب على الباحث 
أن يضع مفرداته بموادها على 
من  والمقارنة  التقّصي  طاولة 

جهة والسعي بكّل جهده في أن 
أو  يتخلّص من مشاعره كرهاً 
حباً ومن ثم البدء بفكفكة األبعاد 
مسألة  في  سيتناولها  التي 
اإلرتهان  دون  االستقصاء 
التفسيرات  إلى   - جديد  من   -
العمق  عن  بعيداً  الشكالنية 
الفولكلوري كما ظاهرة سيامند 
القوة  كمحاولة  أي   ، وخجي 
البيئات  ترويض  في  وسعيها 
 kedî .. Kûvî  ( واألنماط 
الوقوع  ( من جهة وإشكاليات 
الحرفية  الترجمات  افخاخ  في 
مع  بالترافق  التأويل  بحرمان 
في  والتداخل  الخلط  حاالت 
وتقاطعات  المقارنات  سبيل 
كما  الحروف  تداخالت  كما 
 lawkê  - أغنية  مقدمة  في 
 metînî - ( herê yadê
 erê mi go ti bi xwekî
bi xwidê kî ( كلمتين تربط 
الحدث والغناء الى مراحل جد 

عميقة في الذهنية الُكردية .. 
.......يتبع

خلقتها  افتراضي  تناسب  في 
 ، للمجتمعات  التراثية  الذهنية 
الفصول  تناوب  وفق  تتابعت 
فصل  لكل  المناخ  واختالف 
انتاج  وطبيعة  بيئة  وحسب   ،
الكرد  اسقطها  وقد   ، المجتمع 
التي  الشعوب  من  كثير  كما 
ربما  ووقائع  بتأريخ  اهتمت 
كنماذج  وتسلسلت  تكونت 
الربط  وتم   ، بحتة  أسطورية 
بينهما كثيرا ، وكتأثير واضح 
للمجتمعات، خاصة في جدلية 
لم  والكرد   ، والحياة  الماء 
الربط  هذا  عن  بمنأى  يكونوا 
الذي خلق أنواعا من التواصل 
على  البشر  بين  الروحي 
األرض ومما يخبئه الغيم لهم - 
كمثال - في جعبته المعطاءة ، 
االبتهال  إلى  اإلنجذاب  وكذلك 
الخالق  من  والتقرب  الصادق 
ليرسل   ، والواهب  المعبود 

الغيث وتنتشر الحياة .
كينونة  على  حافظ  إذاً  الماء 
قدسيته  ماهية  من  مستخلصة 
عند  البل   ، الكرد  لدى  ليس 
غالبية شعوب العالم ، وأخذت 
لها أشكال ظهور رمزية تعبر 
عن ذلك ، وظهرت بطقسيتها 
كان  حيث   ، األعراس  في 
مألى  جرة  يحمل  العريس 
سطح  فوق  بها  يصعد  بالماء 
العروس  أمام  فيرميها  داره 
القادمة تيمننا بأيام هانئة سعيدة 

 .
هناك  الكردي  التراث  وفي 
بجلي  تظهر  كثيرة  دالئل 
الفصول  بانقالب  تأثرهم  مدى 
والتراتيل  األناشيد  فكانت   ،

سنة   ، مثل   ، عديدة  كردية 
)سنندج( ، وٲرومية ، ومهاباد 
وكرماشان   ، بالق(  )ساوج 
)كرمانشاه( ، وٳيالم ، وهمدان 

 ، وشهركرد   ، آباد  وخرم   ،
مدن  من  وغيرها   ، وياسوج 

شرق كردستان .
علی  العثمانيين  وٲستيالء 

غرب كردستان ، والتي شملت 
ايضاً مدن كردية عديدة ، مثل 
وفارقين   ، )دياربكر(  آمد   ،
ونصيبين   ، )ميافارقين( 

وجولميرك   ، وماردين   ،
)جزيرة(  وبوتان   ، )هكاري( 
، وبتليس ، وسيرت )سعرد( ، 
ومالزكرد ، ودرسيم ، وهولير 
)عمادية(  وآميدي   ، )اربيل( 
 ، وراوندوز   ، وكركوك   ،
العين(  )رٲس  وواشوكاني 
 ، )جرابلس(  وكركميش   ،
مدن  من  وغيرها   ، وعفرين 

غرب كردستان .

خراسان  اكراد  ومازالوا 
الكردية  لغتهم  علی  يحافظون 
التي  بلهجة كرمانج  ويتكلمون 
في  االكراد  غالبية  لهجة  هي 

كردستان والعالم ،
ويحافظون ايضا علی تقاليدهم 

القديمة وثقافتهم الكردية .
في  الكردية  المدن  ٲهم  ومن 

خراسان هي :
BUJNÛRD ، مدينة بجنورد

QOÇAN ، ومدينة قوجان
 ، شيروان  ومدينة 

ŞÊRWAN
ÇINARAN ، ومدينة جناران
 FARÛC  ، فاروج  ومدينة 
،،، وغيرها من المدن الكردية 

الخراسانية .
والجدير بالذكر هو ٲن رقصات 
وٲزياءهم  خراسان  اكراد 
برقصات  شبيهة  الشعبية 

وازياء شعوب القفقاز !
الكرد  رجال  ٲن  حيث 
ٲزياءهم  تتصف  الخراسانيين 
بلونها االحمر ، كما ان اكراد 
رقصاتهم  وٲثناء  خراسان 
ٲيادي  اليمسكون  الشعبية 
مثل  تماما   ، البعض  بعضهم 
 ، لورستان  اكراد  رقصات 
موجود  هو  مما  عكس  وذلك 
عند  كردستان  اكراد  بقية  عند 

الرقص .

نبذة خمتصرة عن كورد خراسان 

الرتاث واملوقف منه

   وليد حاج عبدالقادر

اعداد: اسماعيل رشيد

ليلى قمر 

الطقس والرتاث يف احملاكاة الشعبية
فصل  تستقبل  للنمط  المالئمة 
الى  وتدعو  والبركة  الخير 
للمساعدة  اإلستسقاء  زيادة 
التفسخ والتجدد ،  على سرعة 
هذا النوع فرض ذاته وأضحى 
نراها  مثلما  تراكمية  اهزوجة 
واألغنية  الكوجر«  عند« 
التي   - الطقسية   - التراثية 
أيامنا  اليزالون ينشدونها حتى 
هاتي  بخير  تو  )هيال   : هذه 

ماريني شل داري(
 Heyla tu bixêr hatî

)...marînê şil
)darê

وسالمة  بخير  قدمت  أي 
بالمطر  المروية   العروس 

الوفير 
أي شتاء خيير كريم في عطائه 
أقوى  صورة  هناك  لتكون 
آذار    )٢١( في  عندهم 

 )Avdar(
بعناق  الممتلئة  األرض   أي 
حبلى  لتكون  لرحمها  المطر 
وتولد للحياة ربيعا مفعم الثمار 
هيلى   (  : قالوا  حيث  والزهر 
بوكى  ماريني  هاتي  بخير 
 Heyla bixêr hatî)بهاري

.marînê bûka biharê
والبركة  بالخير  )جئتي  أي 
عروسة الربيع (وهنا العروس 
ذهبوا  البل    ، نيسان  شهر 
اكثر  الطقسي  بتصورهم 
حيث  الواقع،  على  وأسقطوه 
إقامة  يرفضون  الكرد  كان 
نيسان  شهر  في  األعراس 
عروسة  نيسان  بأن  إليمانهم 
عروس  أي  وترفض  الربيع 
ألقها  في  تنافسها  أخرى 

وبهائها.
كان لطبيعة الحياة في المجتمع 
به  وعيه  وتأثر  الكردي 
الماء  على  كلي  اعتماد  في 
في  بارز  دور   ، بمصادره 
الواقع  في  الطقس  تأثير  عمق 
وبأن  الكرديين،  والوعي 
من  أيام  في  حتى  الكبير  أثره 
شهور  ومن  مختلفة  أسابيع 
فيها  مارس  حيث  محددة، 
الكرد طقوسهم ،وذلك لمراحل 
حتى  تمتد  قديمة  تاريخية 
التوحيد ، ومنها  ماقبل ديانات 
 çar  - يوم  الذكر  سبيل  على 
االربعاء   (   şemba reş
األسود ( وهو األربعاء األول 
اليوم  وهو   ، آذار  شهر  من 
الجميع  على  فيه  يجب  الذي 
فضاء  حيث  الى  اإلنطالق 
والتجدد  واإلنشراح  الطبيعة 

كما هي مستجدات البيئة . 
كتلة  هما  والتراث  الطقس  إن 
وتنميان  تتفاعالن  متحدة 
الكردي  والواقع   ، ذاتها 
يعبران  وفولكلوره  بتراثه 
ومن  والتداخل،  التالحم  عن 
األمر  هذا  الوالدة،  إعادة  ثم 
ونفهمه  ندركه  اصبحنا  الذي 
عاداتنا  من  لكثير  جديد  من 

وتقاليدنا .
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ومنهم  الشعوب  ذاكرة  الزالت 
كّماً  بكثافٍة  إن  و  تختزن  الُكردي 
هائالً من العادات والتقاليد اختُِزلت 
وربّما  أهازيج  أو  أغاٍن  شكل  على 
بُعد  ذات   أمثلة   - أو حتى  قصص 
تداولها  تّم  التي   - وحكمة  معرفي 
منذ أزمان سحيقة فتظهر وبوضوحٍ 
رها  تكرُّ ظرف  يحين  عندما  اآلن 
هذا  في  حاولت   ، وباختصاٍر   ،
زيو   - ظاهرة  استعراض  اإليجاز 
- التي صادف مرورها قبل أسابيع 
ببعٍض  فعالً  أصابني  الذي  واألمر 
في  لها  تتبّعي  في  الذهول  من 
هو  زيو  إّن   ، ومشتقاتها  غوغل 
القرابين  تقديم  عيد  يقارب  عملياً 
بشكٍل  ارتبط  وُكردياً  واألضاحي 
عضوي بالمظاهر الطقسية للمجتمع 
الُكردي وكجزٍء أوسع البنية التحتية 
النهرين  مابين  بالد  لثقافة  الرئيسية 
مهرجان  بذاته  هو   - زيو   - إذن   .
من  وتقّرباً  تبّركاً  األضاحي  تقديم 
اآللهة ولتأخذ منحاها حسب البيئات 

تتأمل  وأنت  الدهشة  تأخذك  أن 
مع  اللون  وعناق  التشكيل  هندسة 
سمر  إذا«  هي  ستكون   ، اللون 
 ، األصيلة  الكردية  الفنانة  دريعي 
مدينة  في   ١9٧٧ عام  تولد  وهي 
العاصمة  حلب مقيمة في بخارست 
درست   . عاما   ٢٣ منذ  الرومانية 
إختصاص  التشكيلي  الفن  كلية  في 
رسم ، وحصلت على ماجستير في 
لتكون  الفن  وفلسفة  البصرية  اللغة 
باكورة  الفلسفي  النقد  في  الدكتوراة 

سنين من السعي والجد .
سمر دريعي ، إبنة )عامودا ( التي 
حاولوا وأد سنابل األرحام فيها يوما 
أن  إال  أبت  شرموال  وكما  أنها  إال 
النيران  لهيب  من  البراعم  تزهر 
أكباد األمهات واآلباء  المشتعلة في 
 . جديد  بكل  والدة  عامودا  لتكون 
ضيفتنا في زاوية المرأة لهذا العدد 
التي  دريعي  سمر  الدكتورة  هي 
ابدعت في سرد حياتي موجز عن 
تجربتها الحافلة كما روائع أعمالها 
الفنية ، ومن ال يعرف بيئتها وطابع 
تبلور وتطورها فهي قد فتحت عينيها 
فوالدها  اإلبداعية  الحلبة  داخل  من 
هو الراحل عبدالرحمن دريعي من 

مع بدأ العد التنازلي لمغادرة الرئيس 
منصبه،  ترامب  دونالد  األميركي 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عكست 
األوساط  في  الشديد  االزدراء  نظرة 
الكردية السورية من شخص الرئيس 
الذي كيل إليه العديد من التوصيفات 
وعبرت  تلك،  النظرة  مع  المتناسقة 
األوساط تلك عن  »بيع« أو »خيانة« 
الكرد«،  »لحلفائهم  السابقة  اإلدارة 
كبيراً  الراحلة جزءاً  اإلدارة  محملين 
عفرين  سقوط  عن  المسؤولية  من 
باإلضافة  العين  كانيه/رأس  وسري 

إلى كري سبي/تل أبيض.
من  ظاهرة  طغت  ذاته  الحين  في 
الجديدة  باإلدارة  والترحيب  التفاؤل 
في  مستندة  البيضاوي،  البيت  في 
للرئيس  سابق  تصريح  من  معظمها 
فيه عن »محاسبة  يتحدث  بايدن  جو 
المنطقة«،  في  دورها  على  لتركيا 
الذي  التركي  »التخوف«  جانب  إلى 
مرتبكة  تصريحات  في  واضحاً  بدا 
األميركية  اإلدارة  حيال  لمسؤوليها 

الجديدة.
الكردية  األوساط  إدراك  رغم 
بتفاصيل  احتكاك  على  ليست  أنها 
اإلدارتين وأنها ليست معنية بكثير من 
جوانيها، إال أنه ال انفكاك – في هذه 
الموقف  على  التعويل  من  األوساط- 
المصيرية  القضايا  من  األمريكي 
إغفال  مع  سوريا،  كردستان  في 
في  المساهمة  الداخلية  للعوامل  شديد 
في  اإلقليمية  واالستطاالت  المصير، 

الملف السوري. 
 بناء األوهام

بشكل  انعكس  اإلدارة  في  التبدل  هذا 
الكردية  السياسية  األوساط  على  ما 
أيضاً، وربما كان باإلمكان أن يستشف 
اإلعالمي  الوسط  احتفاء  خالل  من 
أو  الذاتية«  »اإلدارة  من  المقرب 
الرئيس  بترشيح  فلكها  في  الدائر 
األميركي المنتخب، جو بايدن، بريت 
ماكغورك مسؤوالً عن ملف سوريا، 
»عالقته  و  »محاسنه«  مستذكرين 
سوريا  قوات  قيادة  من  القريبة« 
الديمقراطية، على أنه »انتصار« أو 
»قرب موعد فتح دفاتر المحاسبة مع 
تركيا«، أو تصوير األمر للعامة على 

هذه الشاكلة.

املرأة والذاكرة اجملتمعية
 ـ         

ً
 ـ زيو أمنوذجا

الفنانة التشكيلية الدكتورة  :
 مسر دريعي يف سرد خمتصر ليكيتي...

أسس  ودخلت  العالمية  والمعتقدات 
تغلّفت  وإن  التوحيدية  الديانات 

بقوانينها . 
الفترات  هذه  كّل  ورغم  وهنا 
الظاهرة  هذه  حافظت  التاريخية 
صالة  مع   - كمثاٍل   - وترادفت 
البعد  في  ولكنها   ، االستسقاء 
متشبّثة  بقيت  الُكردي  الفولكلوري 
بل  ال.  أيضاً  وارتبطت  بطقسها 
باران  بوك  ظاهرة  مع  تالزمت 
وقد   ،  - صالي  قردكي   - وأيضاً 
حينما  كُكرد  عندنا  العادة  جرت 
يتأّخر المطر وتبدأ عالمات الجفاف 
بالظهور ،حيث يقوم الُمنادي بالطلب 
من السكان التجّهز لزيو في الزمان 
والمكان المحّددين وفي العادة تكون 
حول بعض األضرحة أو المزارات 
االستعداد  وأثناء  الكنائس  وأيضاً 
الشوارع  إلى  األطفال  يخرج  لذلك 
عروساً  يحملون  وهم  واألزقة 
وهم  وماشابه  خرق  ببقايا  جّهزوها 
يهتفون : بوك باران بوك باران بيكا 
ما باران دڤي .. ما بخوا كنمي زر 

دفي .. 

وأمام كّل بيٍت يتّم سكب بعض الماء 
قبل  من  المفترضة  العروس  على 
األوالد  يمنحون  وقد  البيت  صاحبة 
بعض الحلوى . ونالحظ هنا الدور 
المحوري للمرأة والذي يتعّزز أكثر 
سري صالي  قردكي   - ظاهرة  في 
ويختارون  الصبية  يجتمع  - وكيف 
منهم واحداً ويقرعون األبواب وسط 
فولكلورية  بمعاني  مشبعة  أهازيج 

مثال ) دم ودم كيسكي قدم 
سري صالي بني صالي 

خودي كركي بدي كبانيا مالي 
خوا  دست  زيريني  دڤ  يي  كباني 

باڤيج كوليني 
بهرا قردك هردا بيني .. 

ويالحظ في األمثلة الثالث محورية 
دور المرأة في أسس بناء وتصقيل 

الوعي التراثي للمجتمعات .. 
عشرات  وهناك  شائك  موضوٌع 
من  تحتاج  الفولكلورية  التداخالت 
تدوينها  إلى  السعي  المهتّمين  جميع 
كما ظاهرة يومي األربعاء األحمر 

أو األسود 
وهذا ما سأحاول الكتابة فيهما الحقاً. 

إعداد وحوار:
 اشتي تيشي – زارا سيدا

هذه التصورات انتقدها، فؤاد عليكو، 
يكيتي  لحزب  السياسية  اللجنة  عضو 
أنه  الكردستاني- سوريا، وشدد على 
بأن  االعتقاد  السياسي  الغباء  »من 
العاطفة  منطق  وفق  تبنى  السياسة 
والمحاباة كما يتصوره بعض السذج 

من الكرد«.
وفق  تبنى  »السياسة  أن  إلى  وأشار 
المتبادلة،  والمنفعة  المصالح  قاعدة 
مصالح  بين  المقارنة  تأتي  هنا  ومن 
أمريكا مع تركيا ومصالحها مع حزب 
االتحاد الديمقراطي PYD ، وبقراءة 
للمقارنة،  شبه  أي  يوجد  ال  بسيطة 
تاريخيا  حليفة  دولة  تركيا  ألن 
في  وفاعل  قوي  وعضو  لواشنطن  
حجما(  عسكرية   قوة  )ثاني  الناتو 
الشرق  في  استراتيجية  أهمية  ولها 
القواعد  من  العديد  ويوجد  األوسط 
نووية  أسلحة  تختزن  التي  العسكرية 
قطع  من  الكثير  أن  كما  استراتيجية، 
أسلحة الناتو وأمريكا تصنع في تركيا  
إضافة  مشتركة(  عسكرية  )مصانع 
الطرفين  بين  التجاري  التبادل  إلى 
وغيرها  المليارات،  بعشرات  تقدر 
الثقافية والعلمية  العالقات  الكثير من 
بينهما  بسيط  خالف  وهناك  ...الخ. 
الروسية   S٤٠٠ صواريخ  حول 
وهذه  واليونان  قبرص  مع  والخالف 
حالة  إلى  بهما  تصل  لن  الخالفات 
ومن  البدائل  عن  البحث  أو  التصادم 

الممكن حلها بسهولة«.
ما  يوجد  ال  المقابل  »في  أنه  الفتاً 
بكل  التضحية  على  أمريكا  يشجع 
االستخدام   أجل  من  العالقات  هذه 
داعش  محاربة  في  لقسد   العسكري 
القادة  صرح  فقد  وعليه  حصرا. 
عهدي  في  والعسكريين   السياسيين 
أوباما وترامب هذه الحقيقة باستمرار 
بل إن ترامب وصفهم كأنهم مرتزقة 

عندهم )نحن ندفع لهم(.
الحالة  تتجاوز  ال  عالقاتهم  وإن 
 PYD قادة العسكرية كما أن بعض 
هذه  عن  وعبروا  الجرأة  امتلكت 

الحقيقة بمرارة.
وعلى ضوء ما تقدم فإن بناء األوهام 
 PYD قبل  من  التفاؤل  روح  وبعث 
ألنصاره ال يرتكز على أية معطيات 
تماما   يدركون  وهم  عملية،  سياسية 
األزمة  بانتهاء  تنتهي  وظيفتهم  بأن 
السورية وأن ربيع سلطتهم يكمن في 
استمرار األزمة ألن حاجة اآلخرين 
سالحهم  استخدام  في  تكمن  لهم 
في  المستقبلية  الستراتيجياتهم  تحقيقا 

المنطقة«.
إدارة األزمة  ال حلها

يكاد يكون من المسلم به أن الوجود 
طارئ  »قسد«  لقوات  العسكري  
الممتدة  السورية  باألزمة  ومرتبط 
القضاء  النظام من  بعد تمكن  منذ ما 
في  المدني  الشعبي  الحراك  على 
السورية،  الثورة  انطالق  بداية 
العسكرة،   نحو  »المعارضة«  وجر 
وتعقيدات  وتفاصيل  حسابات  وإثر 
شرحها  -يطول  استخباراتية  
شهدت  لسردها-  مكان  ال  وتفاصيل 
كردستان سوريا تشكل وحدات حماية 
»قسد«  إلى  تحولت  التي  الشعب 
وتطورات  المرحلة  وفق ضرورات 

المواقف. 
متحكمة  كقوة  القوات  هذه  مستقبل 
بعيد  حد  إلى  مرهون  باألرض 
السورية، وما  النهائي لألزمة  بالحل 
سيصار إليه شكل الحل الذي ينتظره 
اإلقليمية  الدول  وتأثير  السوريون 
وتوافقات القوى الدولية الفاعلة على 

الساحة السورية.
المرهون  الشرطي  الوجود  هذا  عن 
بعمر األزمة في سوريا، ذهب عليكو 
إلى أنه »منذ عهد أوباما إلى ترامب 
إدارة  على  األمريكية  اإلدارة  تعمل 
معالجتها  وليست  السورية  األزمة 
سياسيا  وقوفها  من  الرغم  وعلى   ،
المعارضة  جانب  إلى  وإعالميا 
-بشكل خجول عسكرياً، باستثناء أن 
ضغطا  شهدت  ترامب   إدارة  فترة 
والنظام  إيران  على  مميزا  اقتصادياً 
اكتفت  العسكري-،  دون  السوري 
اإلدارتين بمحاربة داعش بقوة وذلك 
باستخدام األدوات المحلية الرخيصة 
ولقد  )قسد(  وتحديدا  ذلك  في  التكلفة 
أية  ودون  بوضوح  ترامب  عبّر 

مراعاة لمشاعر المتعاملين معه .
بقوة.  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
األزمة  بإدارة  أمريكا  تستمر  هل 
العمل  السابق دون  السورية كما في 
المعالجة  باتجاه  تتجه  أم  حلها؟  على 
والبحث عن حل شامل لها من خالل 
القرارات  تطبيق  باتجاه  الضغط 

الدولية المعنية باألزمة السورية؟
تتبع  الجديدة  اإلدارة  كانت  فإذا 
السياسة السابقة فلن يحدث أي تغيير 
ولن  األزمة  تستمر  وحينها  يذكر 
نجد أي تغيير في السياسة األمريكية 

الجديدة.
األمريكية  السياسة  تغيرت  إذا  أما 
فإننا  السورية  األزمة  حل  باتجاه 

نشطا  دبلوماسيا  تحركا  سنشهد 
بايدن.   سياسة  في  ملموسا  وتحوال 
القادمة  الثالثة  الشهور  لنا  وستكشف 
الطاقم  موقف  في  التوجه  هذا  نوعية 

األمريكي الجديد«.
عالقات ال استراتيجية

سؤال   حول  اجابتها  معرض  في 
بين  تواصل  حدوث  عن  صحفي 
›مسد‹  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
تحدثت   ، الجديدة  األمريكية  وإدارة 
إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية للمجلس 
بأن لدى مجلسها »قنوات عدة ممكن 
أن توثق العالقة مع اإلدارة بأمريكا«. 
ال  إن  يقول  الواقع  حال  لسان  لكن 
اعتراف سياسي أميركي بـ »مسد« أو 
»اإلدارة الذاتية« قد حدث إلى اآلن، 
وأن أكثر ما يبقي هذا »التفاؤل« الذي 
أظهرته أحمد خارج السياق المنطقي 
فيها  التي شارت  الفعلية  المعركة  أن 
انتهت  داعش  التحالف ضد  مع  قسد 
وإن بقي التنظيم يتحرك هنا أو هناك، 
ولعل الموقف »المتحفظ أو المتشدد« 
لإلدارة الجديدة من تركيا -كما يقرأه 
التصريحات  بهذه  يدفع  ما  -هو  مسد 

لكي تطفو على السطح.
السياسي  تحدث  السياق،  هذا  في 
تحدث  سيدا  عبدالباسط  د.  الكردي 
لتلك  لـ »يكيتي« عن قراءة مغايرة 
القيادية  أطلقتها  التي  التصريحات 
»ستبني  أنه  منوهاً  أحمد،  إلهام 
على  الجديدة  األمريكية  اإلدارة 
المقدمات التي وضعتها إدارة أوباما؛ 
مرحلة  في  بتبعاتها  العمل  واستمر 
في  ماكغورك  بريت  تعيين  ترامب. 
وشمال  األوسط  الشرق  منسق  موقع 
القومي  األمن  مجلس  في  أفريقيا 
هذا  في  رسالة  يعطي  األمريكي 

االتجاه.
الملف  مع  األمريكي  التعامل 
من  جزءاً  سيكون  السوري  الكردي 
في  العامة  األمريكية  االستراتيجية 
التعامل  جهة  من  سيما  ال  المنطقة؛ 
ومراعاة  وروسيا  وتركيا  إيران  مع 

المصلحة  اإلسرائيلية أوالً«.
بين  والمتشابكة  المتداخلة  العالقة 
العمال  و  الديمقراطي  االتحاد  حزبي 
بد  ال  سيدا  باعتقاد  الكردستاني 
يعد  الذي  االرتباط  »فك  من  لها 
البيت  لترتيب  األساسية  الخطوة 
الكردي السوري، فذلك يطمئن الكرد 
بصورة  والسوريين  السوريين، 
التركية،  الضغوط  ويخفف  عامة، 
السوري  الكردي  الموضوع  ويبعد 

عن التجاذبات اإلقليمية«.
بأن  االعتقاد  إلى  سيدا  وذهب 
»عالقات مسد األمريكية استراتيجية 
في  ولكن  األمريكية.  الحسابات  في 
المفيد  من  سيكون  األحوال  جميع 
النظر  بغض  العالقات،  تلك  توظيف 
لمصلحة  ومستواها،  طبيعتها  عن 
الكرد السوريين، والسوريين بصورة 
عامة. أمريكا تستطيع مساعدة الكرد 
السوريين في هذا المجال. كما يمكنها 
باتجاه إحياء عملية السالم بين  الدفع 
العمال  وحزب  التركية  الحكومة 
من  يكون  لن  وذلك  الكردستاني، 
دون وجود مشروع جاد للسالم لدى 

الطرفين«.
عودة متوازنة 

حديث اإلدارة األميركية المنتخبة عن 
مواقف »حازمة« تجاه تركيا وروسيا 
ودورهما في األزمة السورية، وكيف 
يمكن أن ينعكس هذا »الحزم« حيال 
مناطق النفوذ التركية في شمال سوريا 
ال سيما في عفرين وسري كانيه يبقى 
من  اآلالف  لمئات  الشاغل  الشغل 
المهجرين  سيما  ال  السوريين  الكرد 
الظروف  ينتظرون  الذين  منهم،  

المساعدة ليعودوا إلى ديارهم. 
الباحث الكردي بدر مال رشيد تحدث 
الجديدة  اإلدارة  اعتماد  غلبة  عن 
على شخصيات حاضرة في مناصب 
الرئيس  عهد  خالل  األهمية  متفاوتة 
رئاسيتين  لدورتين  امتد  الذي  أوباما 
بأخر  أو  بشكل  يوحي  ما  متتالتين، 
»إلى وجود رغبة بمتابعة السير وفق 
السابق  األمريكي  الرئيس  إدارة  نهج 

أوباما«.
معتبراً  ذلك »أمراً في جزء مهم منه 
منطقي على خالف االستفسارات التي 
بايدن سيكون نسخة من  بإن  تحصل 
أوباما، فاألخير بقي لدورتين كاملتين 
قمنا  ما  وإذا  األمريكية،  الرئاسة  في 
بالفترة الالزمة قبل العملية االنتخابية، 
سنرى إن فريق أوباما بقي في إدارة 
أمريكا لفترة 8 سنوات بشكٍل مباشر 
بمقدار  لالنتخابات  تحضير  وجولتي 
أعوام  عشرة  بالمحصلة  أي  عامين، 
الديمقراطي، وهي  الحزب  من عمر 

فترة ليست بالقليلة«.
في  الباحث  استبعد  ذاته  الحين  في 
»تتغير  أن  »يكيتي«  لـ  حديثه 
في  المتخصصة  الحزبية  الطواقم 
الملفات المختلفة خالل فترة قصيرة، 
إن  باالعتبار  اخذنا  ما  إذا  خصوصاً 
الحالة  هي  كانت  ترامب  حكم  حالة 

من  كبير  عدٍد  تغيير  في  الشاذة 
الجيش،  وقادة  والوزراء  اإلداريين 
فهناك  العادية  الحاالت  في  أما 

استمرارية أكبر«.
النقطة  من هذه  أنه »انطالقاً  مضيفاً 
واضحة  تصريحات  غياب  ورغم 
من اإلدارة األمريكية المنتخبة حيال 
تغيرت  التي  األوسط  الشرق  ملفات 
بشكٍل  الماضيين  العامين  خالل 
توقع عودة  يمكن  إنه  إال  جداً،  كبير 
الشرق  لسياسة  متوازنة  أمريكية 
األوسط، بحيث نرى عودة للعالقات 
عن  والبعيدة  المتوازنة  المؤسساتية 
المباشرة كما كان  العالقة الشخصية 

يقوم بها ترامب في بعض الملفات.
 وفي هذا الخصوص من المتوقع أن 
في  »ماكغورك  دور  فاعلية  تزداد 
إدارة قوات  قسد  وملف شرق الفرات 
-الذي كان هو من مهندسيه الرئيسين 
مع   ،٢٠١9 حتى   ٢٠١٥ العام  من 
تقديمه استقالته اعتراضاً على سحب 
ترامب لقوات بالده من شمال شرق 
تكون  أن  المتوقع  من  لكن  سوريا-، 
الفاعلية المتزايدة لماكغورك متوازنة 
بمنسق  المتمثل  الجديد  المنصب  مع 
في  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
مجلس األمن القومي، فهذا المنصب 
سيتطلب منه تنسيق وإيجاد توازن في 
المتحدة في منطقة  الواليات  مصالح 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
عودة  توقع  الضرورة  من  ليس  لذا 
عالقته مع قوات سوريا الديمقراطية 
ممثل  كان  عندما  عهدها  لسابق 
داعش،  لمحاربة  األمريكي  الرئيس 
المتحالفة من  المحلية  القوات  وإدارة 

قبل واشنطن والمدارة من قبلها«.
زيادة  توقع  يمكن  السياق  هذا  »في 
منطقة  في  التحالف  قوات  فاعلية 
سياقاٍت  ضمن  لكن  الفرات،  شرق 
القوى  بقية  مع  في طبيعتها  متوازنة 
›نبع  عملية  بعد  لها  دخلت  التي 
بدر  للباحث  وفقاً  التركية«،  السالم‹ 

مال رشيد.
يمثله  بما  الفرات  شرق  أن  شك  ال 
األطراف  كافة  تطمح  منطقة  من 
السورية  الساحة  في  المتصارعة 
على  مفتوحة  عليها،  االستحواذ  إلى 
دخاناً  الكرد  ينتظر  فيما  تغييرات، 
أبيضاً من الحوار الكردي – الكردي 
الشعور  بعض  إليهم  يعيد  لعله 
تهجير  شبح  عنهم  ويبعد  باالستقرار 

جديد.

في     ليلى قمر  التشكيلي  للمشهد  المؤسسين 
المنطقة وأمير الناي الذي علمها أن 
والنظر  بالنفس  والثقة  اللون  تعشق 

للحياة برشاقة وشغف 
من  تنهل  أن  دريعي  سمر  تعلمت 
مع  وتتنقل  لروحها  غذاء  الموسيقا 

اللون كاالثير الخافت على النفس 
تقدمها  في  األكبر  الدور  لذلك  كان 
لتكون  الصعب  المجال  هذا  في 
وتخترق  لتبدع  ابيها   ظن  عند 
يعتبر  إسما  لنفسها  لتصنع  الحدود 
الدراسة  في  والدها  لرحلة  امتدادا 
استقالليتها  لها  ليكون  والتخصص 
اللون  بحيرات  مفاتيح  عن  وتبحث 

وخباياه غير المعلنة .
إلى  حلب  من  دريعي  سمر  رحلة 
ألوان  فيها  امتزجت  لوحة  رومانيا 
واقع  خطوط  مع  والحلم  التمني 

رسمتها هي بكل براعة ورونق 
في  السوري  الوجع  بأنامل خطت   
لوحات جابت العالم لتقدم الفسيفساء 
ببراعة  الدم  جنون  فيها  التائهة 
لها  همس  كما  فرسالتها   ، وإتقان  
السالم  لغة  ونشر  اإلنسانية  والدها 
في العالم الصاخب  لتكون صاحبة 
في  السالم  يعم  أن   وتتمنى  رسالة 

بالعدل  ينهل  وأن  سوريا  بلدها 
والمساواة ، والديقراطية .

سمر دريعي تلك الطفلة التي كانت 
خمس  ذات  وهي   ، والدها  ترافق 
تراقب  وهي  األتليير  في  سنوات 
بحدسها العاشق لتلك اللغة الساحرة 

في التعبير 
لها  خاص  طابع  ذا  خطا  خطت 
ونال  سعت  امرأة  نموذج  لتكون 
كما  لكنها  والتعب،   الجهد  منها 
بصمتها اإلنسانية مصدر فخر لكل 

السورين.

جريدة  تحرير  هيئة  في  لها  نتقدم 
في  والتألق  الشكر  بجزيل  يكيتي 

مهنتها الفنية . 
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ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

5
 مواضيع ثقافية

نات ويعزز التعايش .
ّ
النظام الفيدرايل يضمن حقوق كافة املكو

ردستان
ُ
 من ك

ٌ
ة أم سلطانة وقصيدة يل صديق

ّ
الشاعر حسان عزت يسرد لـ ) يكيتي (:اجلد

رحيل الفنان وامللحن الكبري حممد علي شاكر بعد مسرية حافلة من العطاءات ) ٢٠٢٠/١٩٤٦(

 ، االتّحادية  تعني  بالعربية  الفيدرالية 
ضمن  طوعية  اتّحادية  دولة  نظام  أي 
المسؤوليات و  فيها  تتوّزع  إطار دولٍة 
الواجبات على المناطق و األقاليم ، ال 
بيد المركز. أي  المهام فقط  تكون تلك 
والحقوق  والمهام  المسؤوليات  تتوّزع 

الى المناطق أو األقاليم . 
 ، والياٍت  من  تتكّون  دولٍة  نظام  هي 
مستقلّة   ، بنفسها  أمورها  أغلبية  تدير 
جزئياً ، ولكن ليست ذات سيادةٍ كاملة 
وتشريعات  منفصلة  حكوماٍت  مع   ،

منفصلة جزئياً.
الواليات  عن  الفيدراليات  تختلف  و 
التنفيذية  السلطتين  أّن  في  الموّحدة 
والتشريعية مقّسمة بين حكومٍة مركزية 
بين  السيادة  تقسيم  يتّم  والواليات. 
تأمين سلطة  يتّم  ما  وعادةً   ، مستويين 
الدول من خالل دستوٍر ال يمكن تغييره 
سيحّدد  المستويين.  كال  موافقة  دون 
الدستور أنواع القرارات التي يمكن أن 

تتّخذها المستويات المعنية.
  وعادةً الحكومة االتّحادية في العاصمة 
الدول  مع  العالقات  عن  مسؤولةٌ   ،

األخرى. و ميزانية الدولة و الخ .
الواجبات  و  المسؤوليات  المهام،  تلك 
 / االتّحادية  الدولة  بين  تُوّزع  التي 
بداية  في  تثبّت  الفيدراليات  و  المركز 
تشكيل هذا الشكل من الحكم في دولٍة ما 
ضمن دستوٍر متفق عليه يسّمى دستور 
الدولة الفيدرالية، و ال يحّق لطرٍف أن 
يغيّر في الدستور أّي شيٍء إال بموافقة 
لألغلبية  يحّق  ال  هنا  اآلخر.  الطرف 
) المركز ( أي أن تغيّّر أّي شيٍء في 
الدستور ال يمكن أن يتم  دون موافقة 

األقلية) الفيدرالية(.
ومن األمثلة على االتّحادات الفيدرالية 

:
األمريكية  المتحدة  الواليات   ، ألمانيا 

وسويسرا .
النرويج  أوروبا:  في  مركزية  ودول 

وفرنسا و أغلبية الدول االوروبية.
في حين أّن االتّحاد هو دولة فيدرالية ،
أنواع  أهّم  من  واحدةٌ  هي  واالتحادية 
أجمع  العالم  امتداد  على  الحكم  أشكال 
، السلطات في تلك الدول تكون مقّسمة 
فيدرالية  إلى حكومٍة  الدستور  بموجب 

تتّسم بالمركزية و إلى حكوماٍت صغيرة 
أو  الواليات   من  إقليم  أو  واليٍة  لكّل 
لكّل إقليٍم من األقاليم حيث أّن كالً من 
بعضهما  على  يعتمدان  القسمين  هذين 
مفاصل  بكافة  يتضافران  و  البعض، 

الدولة.
في  منتشر  حكم  نظام  هي  الفيدرالية 
العالم  دول  من  فالعديد  أجمع،  العالم 
أجمع تتبع هذا النوع من الحكم و من 
النظام  هذا  تتبع  التي  العالم  دول  أبرز 
و  استراليا  و  األرجنتين  و  النمسا   :
الواليات المتحدة األمريكية و ألمانيا و 
البوسنة و الهرسك و كندا و البرازيل 

و العديد من الدول األخرى.
التي  الشروط  أبرز  و  أهّم  من  إّن 
يتوّجب أن تكون متوافرة لتشكيل الدولة 
التي  الدول  في   تتواجد  أن  االتّحادية 
القواسم  من  العديد  بعضها  مع  ترتبط 
القواسم  أو  التاريخية  سواًء  المشتركة 
اللغوية،  أو  الدينية  ربّما  أو  العرقية 
بحيث تعمل هذه القواسم المشتركة على 

زيادة تقبّل الناس لبعضهم معاً.
الحكم  أنظمة  في  الدستوري  النظام 

الفيدرالية يرتكز على مبدأ الديموقراطية 
يكون  الفيدرالي  فالنظام  هنا  من  و   ،
نظاماً مناسباً ، بحيث يوفّر المناخ الجيد 
لتوفير حقوق اإلنسان جميعها و كفالة 
صونها  و  للمواطنين  التعبير  حرية 
من أّي عبٍث و بأّي اسٍم كان و يتوفّر 
و  الطوعية  النظام  من  الشكل  هذا  في 
  . المشترك  العمل  في  الحّرة  اإلرادة 
الدستور هو النظام االساسي في الدولة 

و هو ما يمثّل سلطتها العليا.    
واالتّحاد الكونفدرالي هو مصطلٌح آخر 
الفيدرالية  بينه و بين  التباساً  قد يحدث 
حيث  دوٍل،  اتّحاد  هو   الكونفدرالية   ،
تُمنح السيادة ألعضاء  أو الجمهوريات 

االتحادية،
 الجمهورية االتحادية هي : جمهورية 
اتحادية تكون فيها الواليات أعضاء في 

الجمهورية االتحادية.   
إلى  الكونفدرالية  مصطلح  ويشير 
تحالف دوٍل أكثر مرونة من االتحادات/ 

الفيدرالية.
أمثلة على الجمهوريات الكونفدرالية:

و  االوروبي  االتحاد   ، الهند  و  روسيا 

الخ.
 باختصاٍر يمكن القول إّن االتّحاد هو 
دولة فيدرالية ، وإّن االتحاد الكونفدرالي 
الواليات  فيها  تكون  دوٍل  اتحاد  هو 

أعضاء في الجمهورية االتّحادية.
أمثلة على الجمهوريات الفيدرالية:

المتحدة  الواليات   ، النمسا   ، ألمانيا 
 ، المكسيك  البرازيل،  من عام ١٧8٧ 
أثيوبيا،  الهند من عام ١9٤٧  روسيا، 

نيجيريا ، باكستان، و سويسرا .
الفيدرالية  الجمهوريات  على  أمثلة 

التاريخية/ سابقاً  :
جمهورية فايمار ١9١8 / ١9-١9٣٤ 

/
يوغوسالفيا: )١9٤٥-٢٠٠٣ (.

-٢٠٠٣( األسود:  والجبل  وصربيا 
))٢٠٠٦

تشيكوسلوفاكيا : )١9٦8-١99٢ (.
الواليات  عن  الفيدراليات  تختلف 
التنفيذية  السلطتين  أّن  في  الموّحدة 
الحكومة  بين  مقّسمة  والتشريعية 
المركزية والواليات. يتّم تقسيم السيادة 
تأمين  يتّم  ما  وعادةً   ، مستويين  بين 

سلطة الدول من خالل دستوٍر ال يمكن 
المستويين.  كال  موافقة  دون  تغييره 
وسيحّدد الدستور أنواع القرارات التي 

يمكن أن تتّخذها المستويات المعنية.
أي الدستور ال يقّرر باألغلبية في هذه 
الحالة و إنما بالتوافق مع قبول األقاليم .
إلى  الكونفدرالية  مصطلح  ويشير   
االتّحادات.  من  مرونٍة  أكثر  تحالٍف 
فيدرالية  دولة  هو  االتحاد  أّن  في حين 
اتحاد  هو  الكونفدرالي  االتّحاد  فإّن   ،
دولٍة أو اتحاد دول ، حيث تُمنح السيادة 

ألعضائه. 

وبإبداعٍ  الوجداني  البوح  يطغى  حينما 
على آلية الحوار ، وباألخّص من قامٍة 
الشاعر  عزت  حسان  األستاذ  بشخص 
ورسول الورد ، والذي يصّر أن يبقيك 
في محراب الكلمة ، فيجّسد من خاللها 
ذكرياته،  جعبة  يفتح  ،وبإسلوبه  محبّته 
ولتنساب  جهٍة  من  وروده  فوح  وينثر 
 ! نعم   ، إنسانيته  عميق  جذور  معها 
بمواقف  رائعة  إطالالٍت  صاحب  هو 
في  تخلق  بهواجس  مملوء  وشغٍف   ،
أصبحت  والتي   ، أروعه  الجمال 
بين  حتى  مشترك  وودٍّ  لمحبٍة  ركيزة 
حسان  الشاعر  هو  نعم   ، المتناقضين 
فيه  كان  زمٍن  في  هتف  الذي  عزت 
صديٌق  لي   : وغنى  بأوَجه  االستبداد 
فقد   : وباختصاٌر    .. كردستان  من 
شّرفنا الشاعر الكبير مشكوراً في منحنا 
بعضاً من وقته الثمين ومعها أصّر على 
سلٍس  وبأسلوٍب  مميّزةٍ  نكهٍة  إضفاء 
الى  اللقاء   - الحوار  تحويل  في  وراٍق 
أفعمه  وبسرد   ، الذاتي  البوح  يشبه  ما 
بروح شاعريته الفيّاضة ، وتطّرق إلى 
مواقف عملية كان الهدف منها التقّرب 
العملي  الُكردي ، والتفاعل  من الشعب 
والميداني معهم ، فشارك في  مناسباتهم 
، ولروعة السرد - البوح فّضلنا تجاوز 
أمام زخم ما  الكالسيكي  الحوار  قواعد 
أبدع فيه شاعر الورد من وجدانياٍت في 
استذكار التشارك والتعايش العائلي في 

محيطه من الُكرد والعرب  فيقول : 
الجميلة  عالقتي  إلى  أتلفّت  وانا  هللا  يا 

عام  مواليد  من  شاكر  علي  محمد 
1946 ولد في بلدة الدرباسية – التابعة 
من  ولد   – سوريا   – الحسكة  لمحافظة 
,ثم  الحال  متوسطي  كرديين  أبوين 
فصار  والده  مع  المالية  األمور  تعسر 
دراسته  أنهى   . الزراعة  في  يعمل 
في  ،والثانوية  ،واإلعدادية  االبتدائية 
بلدة الدرباسية , ولقد كان لديه مواهب 
للدراسة  األولى  السنين  منذ  موسيقية 
في  القرآن  يجود  كان  ,حيث  االبتدائية 
المدرسة , وفي اإلعدادية صار يعزف 
احد  له  اشترى  بسيط  مزمار  على 

أصدقاء والده .
محمد علي شاكر يحمل شهادة الدراسة 
الثانوية ) الفرع العلمي ( ومن ثم درس 
لسنة  الخاص  الصف   ) التعليم  أهلية   (
فيما  وأكمل   , حلب  مدينة  في  واحدة 
بعد دراسة اللغة االنكليزية وتخرج من 
جامعة حلب , حيث كان يمارس مهنة 

السوري  لشعبي  الواثقة  وصداقتي 
بدأت  متى  وأسأل  الثاني.  الُكردي 
وتشّكلت وشرشت جذورها في الوجدان
أقبل والدتي في قرية من ريف دمشق 
ابن  ومروان  لهشام  بستاناً  يوماً  كانت 
العربية..  الدولة  تأسيس  في  الملك  عبد 
المليحة الجنينة الجميلة والنبيلة في ذلك 
البستان وانا أعي جدّتي الثانية الُكردية 
جدّتي  العربية..  جدّتي  جانب  إلى 
وروحها  بدفئها  سلطانة  أم  الُكردية 
وهي  حكاياها  ومخيال  وحضورها 
والعسل  الحليب  بأسلوب  لنا  تروي 
األمير  عن  والشباب  العّز  روايات 
التي  الوردة  األميرة  الميحور والجميلة 
تفّك له السحر وتشفيه بصافي شرابها..

يكلّف  الذي  بالده  من  الصبا  وتفاح 
الحبيب قطع األمصار وركوب األهوال 
ومحاربة األغوال والتنانين واللصوص 
المدن..  وعياري  الطرقات..  وقطاع 
حتى يفلح أخيراً وينتصر بإحضار تفاح 
فتحمل  بالده..  من  والخصب  الحبل 
بعد عقور سنين  بأجمل طفل  المحبوبة 
وانتظار دهور.. ويا هللا كم هي مشّوقة 
وساحرة تلك القصص وكم هي عاصفة 
تلك  واألخطار  المصاعب  وتتجاوز 

الحكايا..
 ويا خودي ) الكلمة األجمل( التي تعني 
أم  جدّتي  من  وحفظناها  بالُكردية..  هللا 
سلطانة رسول التي كانت تقضي ليالي 
الشتاءات المتوّحشة في بيتنا هي وابنتها 

الوحيدة السمراء

ومن هي أم سلطانة
 وماهي قصتها

بيتنا  وصداقة  قريتنا  اختارت  ولماذا   
لتقيم معنا أجمل أعمارنا وتحكي لنا تلك 
الحكايا التي حفرت تلك العالقة األولى 
والباقية لعالقة ووشائج َكرد وعرب في 

وجداني ال يمحوها الزمن
فهي ليست جدّتي األولى بل أمي الثانية 
والتي طالما وعيتها تردّد لي وأنا مفتون 
ويا  أمي  يا  تقّص وتحكي:  بما  ومتعلّق 

ماما
هذه واحدة

ورضاعة  الحليب  مع  وعيتها  التي  أما 
المهد

وعيتها  سمعتها  التي  العّز  أغنية  في 
وحفظها وهي تتكّرر على سمعي

فهي أغنية العمارة والطاقة ) العمران( 
أنا  هو  الذي  المدلّل  الولد  بهذا  المتعلّقة 
التي  األغنية  المهد  في  له  يغنّي  وأبوه 
أّمٍ ُكردية أرضعته صغيراً  حفظها عن 

وهو اليتيم وتقول كلماتها :
عمرولو عمارة

وصفؤا لو طباقة 
هذا ابن الُكردية 
والدهب ع الطاقية

والدهب صفـّة صفـّة
والدهب عبـّا القفة

عمرو لو تايرقص 
أن شاهلل عمرو مابينقص 

عمرو لو عمارة 
ورتب لو طباقة 

د. محمد جمعان 

حسين أحمد 

وهاتو الفرس والراية 
هدا نمر الحكاية

وهادا ابن الُكردية والدهب ع الطاقية 
أبي  من  معي  كبرت  التي  األغنية  هذه 
وذكر  الرجولة  مقامات  حفظ  الذي 
للُكرد طيبتهم ورجولتهم وفروسياتهم.. 
باشا ومعروف  أّن جده ألمه كان  ومع 
يتيماً  عاش  ابي  أّن  إال  البر..  بإمارة 
فطمع اخواله األعداء بميراثه وحرموه 
مكافحاً  عصامياً  فعاش  منها  قسٍم  من 
لم يستفد من باشوية  جدّه بشيء و بأنّا 
نحن أوالده على قيم الرجولة والكرامة 
وعدم  الرجال  مقامات  وحفظ  والكرم 
فأيضاً  أمي  أما  البشر..  بين  التفرقة 
و  أمه  ناحية جدّ  قريبة ألبي من  كانت 
وتقديسه  العمل  ومحبة  العز  على  بتنا 
الطائر  بي  لترى  تعليمي  وراء  وكانت 
الحّر المحلّق بالحرية واألمل و النجاح 

والحلم والفن 
بالكتاب  المتفّوق  أنا  بل كانت ترى بي 
وعمري  الكريم  القرآن  وختم  وحفظ 
من  لها  المنقذ  ترى  سنوات  خمس 
والطفل  حياة..  وهموم  ريف  مصاعب 
في  إخوته  تقصير  عن  يعّوض  الذي 
بل  تكميلهم..  والمدرسة وعدم  الدراسة 
وتذوبك  غنائه  ومواهب  هو  تفّوقه  في 
عود  فنان  ولد  عن  يعّوضها  ما  صوته 
ومغن طالما حلمت  به وتمنّته يغّرد لها 
وصعوباتها  حياةٍ  خشونة  على  فيغّطي 
وعت  وقد  والوفرة..  العز  بنت  وهي 
زبادي  في  العصملي  الذهبية  الليرات 

أبيها الذي كان له قطيٌع كبيٌر من األغنام 
لكرمه  الزمن  به  حّط  ثم  والمواشي.. 
وتساهل  الناس  على  له  كانت  والديون 
في تحصيلها إشفاقاً من ظروف صعبة 
الحكم  أواخر  والريف  الناس  عاشها 
برلك( وقد  السفر   ( العثماني.. وحرب 
تزّوج أبي أمي وعمرها 14 سنة وهي 
والدها  توفي  وقد  المدلّلة ألمها وجدتها 

باكراً ..
لي صديٌق من ُكردستان 

قلت الحريةُ وأعني آزادي
قلُت الوردةُ

وأعني قّمةَ النار والدّم 
وشرفاِت المجِد 

في شروقه العظيم ليصيَر سالماً 
الّطيوف  جباَل  فعنيُت  بالدَي  قلُت 

واأللوِف وأزماِن النّار واألسى
صديقي  وال  عينِه  أغمَض  كاوى  ال 

شيركو بيك اس أحرَق قَصائدَه
اثنان ال يغمضان من ندم

فارُس الحّرية وحامُل وردَتِها
كالهما مزودان بنار األبد

حتّى  بالّشعلِة  يركضان   وكالهما 
األولمب

الّشمس  بضياِء  زرقاء  بيضاء حمراء   
والّصبر  بالكفاحِ  المالييِن  ودماِء 

والعطش
وأنا ابن الحرية والشمس 
في عناق ماليين الغضب 

 قمم الجبال الملّوحةَ بالنار  
ويا دمي الُكردي 

بالحقيقة  المختلَط  العربي  دمي  يا 
والشمس 

لم أكن يوماً 
بغيّا

 أنا وبالدي وشجعانها في السهول 
والجبال واآلماد
بدموع األمهات 

وقلوب الحبيبات  
وأرواح األجداد

خسرو وجمشيد وبافاري 
  في دروب الرياح في شعاب 

المخاطر
في أشداق األغوال والشرر

 شر بنا من نبع واحد
وَسالت بأعناقنا القمم والرعود 

وبحران المجد 
اليستقّر عرٌش 
وال يرفرُف علٍم

ونحُن نناُم عن حقّنا أو نموُت 
أو نَرضى 

فارتفع ياَعلََم الْشمس بآزادي عالياً 
لي صديٌق من ُكردستان.. 

التعليم والدراسة بان واحد ) أي دراسة 
حرة في الجامعة ( .مارس محمد علي 
شاكر التدريس )12 ( سنة ثم تزوج في 
عام 1975 من ابنة الشخصية الوطنية 
والسياسية يوسف حاج حرسان » كول 
وشقيقه  عائلته  مع  واستقر   . جيهان« 
ووالديه في مدينة رأس العين – سري 
كانيي .له ثالث أبناء : ) شيركو .. شيار 
.. شيروان ( ابنة واحدة اسمها شيرين 
فيقول   , الموسيقية  بحياته  يتعلق  .فيما 
الفن  بأن  اعتقد   : شاكر  علي  محمد   :
والغناء والتلحين هي وراثية في عائلتي 
يؤذن  كان  حين  جدي  صوت  مازال   ,
.وكان  الدرباسية وكان إماماً  في جامع 
طمبورة«   « عازف  صباه  أيام  والدي 

وذو صوت جميل . 
في  الموسيقية  حياته  بدأ  علي  محمد 
المدرسة بغناء األناشيد وتجويد القرآن- 
كما أسلف في حوارا له - وكان يشترك 
في  المدرسية  الموسيقية  الحفالت  في 
المناسبات الكردية حفالت اعياد نوروز 

وكما وجد بان المزمار الصغير ال يلبي 
كل مطامحه الفنية والموسيقية ,وانه ال 
يستطيع أداء جميع المقامات الموسيقية 
, لذلك اشترى عوداً,وبدأ يتدرب ) هو 
وشقيقه الفنان محمود عزيز ( على هذه 
 ( أن  حتى  يعرف  يكن  لم  والتي  اآللة 
تعلم  وذاتي  كبير  وبعد جهد   ) يدوزنها 
,حيث  مدرب  أي  بدون  عليه  العزف 
يتجاوز  ال  قرية  في  يسكنون  كانوا 
عدد أسرها من أسرتين ) أسرة المالك 

وأسرته و أسرة الفالحين .....
في حوار أجريته معه في وقت سابق: 
مؤلف  أو  مبدع  ألي  يمكن  ال   : فيقول 
كوني  ويؤثر.وأنا  ويتأثر  أال  شاعر  أو 
ابن هذه البيئة فال بد أن أتأثر بموسيقى 
سيما  وال  فيه  أعيش  الذي  المجتمع 
في  ادرس  الذي  الشعب  موسيقى 
في  نهار  ليل  موسيقاه  واسمع  مدارسه 
التسجيل  وأشرطة   ) آنذاك   ( الراديو 
العربية  بالموسيقى  تأثرت   , نعم   .
مثل  الكبار  الفنانين  موسيقى  والسيما 

: أم كلثوم , محمد عبد الوهاب , فريد 
األطرش , ومن مدرسة عائلة الرحباني 
لم  نفسه  الوقت  ,في  فيروز  وصوت   ,
الكوردية  الموسيقى  عن  بعيداً  أكن 
وراديو  والزواج  األفراح  ,موسيقى 
هذه  كانت   ) الكوردي  القسم   ( بغداد 
عليها  أسست  التي  األساسية  مدرستي 

وأعجب  الكوردي  الفلكلور  اعشق  .أنا 
جزراوي  عارف  بمحمد  وتأثرت  به 
,والملحن الكوردي الصوراني ) شمال 
صائب ( وفؤاد أحمد ( و) جالل جمال 

( .؟؟
شاكر  علي  محمد  عهد  بداية  كان 
بالتلحين وكتابة الشعر في عام) 1969 
بهار  بي   ( الشاعر:  قدم  ان  وبعد  م   )
( مجموعة من األغاني لشقيقه محمود 
 : مثل  اصيالً  فنا  ليكون  ليغنيها  عزيز 
ريحان  شينبو  و)   ) زار  كلي   ( أغنية 
جه  رابه  و)   ) وزندان  و)حبس   )
المرحوم  توقف  ثم   ) .وغيرها  خوي( 
:) بي بهار ( لفترة عن التلحين فأحب 
الشعر  كتابة  علي  محمد  يجرب  أن 
التي  هي  الموهبة  ربما  أو  والتلحين 
دفعته للتلحين أو الحاجة أللحان جديدة 
الن الفنان محمود عزيز شاكر لم يحب 

أن يقلد أحداً في الغناء 
 ( أغنية  هي  و  لحن  من  أول  فكان 
زينبي ( وبعدها )كوري ( و) از كجم 

كجا كوردي مه (.وغيرها ,وبدأ الفنان 
اإللحان  لهذه  يرتاح  عزيز  محمود 
اإلذاعة  في  وسجلها  فغناها  والكلمات 
عام  من  اعتباراً  بغداد  في  الكوردية 

1970 م وما بعد .
كونه كان مدرساً, وملتزما ليعيل والديه 
السفر  من  يتمكن  ,لم  مهنته  ,وبحكم 
عزيز  محمود  الفنان  كأخوه  والترحال 
ألنه كان حراً وغير ملتزم بشيء .ومن 
الشعر  كتب  لو  أفضل  نفسه  وجد  ثم 
ولقد  األقل  على  ,كتخصص  ولحنه 
ملحن  افضل  انه  مسيرته  عبر  اثبت 
نفسه  يجد  وكان   . افا  روج  منطقة  في 
يعتبر  وكان  عزيز  محمود  شقيقه  في 
اللبنانية  الرحابنا  عائلة  مثل  نفسيهما 
ال  اآلن  ,وحتى  البعض  بعضهما  يكمل 
يأت ذكر لمحمود عزيز شاكر المطرب 
أشعاره محمد  ملحنه وكاتبه  إال ويذكر 

عزيز شاكر ....؟؟
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ردستاني - سوريا 
ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

6
النشاطات

لقاء جيمع بني حزبي يكيتي والتقدمي يف 
مدينة قامشلو

ـردستاني يستذكر 
ُ
ديـرك.. يكيتي الك

الراحل تاج الدين عبد الغني

ردستاني
ُ
 يف حزب يكيتي الك

ً
الفصائل املسلحة ختطف عضوا

 ـ سوريا يف عفرين

مكتب املرأة والطفولة حلزب يكيتي يقيم أمسية شعرية 
يف عامودا

ة
ّ
ردستاني يزور عوائل معتقلي الدرباسي

ُ
يكيتي الك

تصريح إدانة استهداف مقر اجمللس الوطني الكردي بكوباني

لحزب  والطفولة  المرأة  مكتب  أقام 
أمسية  سوريا   - الُكردستاني  يكيتي 
شعرية يوم أمس األربعاء في قاعة 

مكتب الحزب في عامودا.
قبل  من  بالحضور  الترحيب  بعد 
من  مجموعة  ألقى  الحفل  عريف 
تمحورت  والتي  قصائدهم  الشعراء 
مع  خاصةً  ومعاناتها  المرأة  حول 
الظروف التي تمّر بها المنطقة وهم 
بافي  الباقي  –عبد  كنرش  )باهوز 
جوان –محمد رشيد –زكية رسول 
–بافي اللش –كوال  داوود  –سيفدا 

كردي(.
لوحاٍت  تقديم  األمسية  تضّمنت  كما 

يكيتي  حزب  من  قيادي  وفد  زار 
عوائل  سوريا   – الُكردستاني 
والمعتقلين  المعتقلين  المدّرسين 
مدينة  في  الطالبيّة  المظاهرة  في 

الدرباسيّة.
سليمان  من  كاّلً  ضّم  الذي  الوفد 
وأعضاء  الحزب  سكرتير  أوسو 
اللجنة السياسيّة: عبد اإلله عوجي – 
معروف مال أحمد – مجدل دلي – 
أعضاء  وبمشاركة  عيدي،  مروان 

محلية المجلس في المدينة.
هذه  أّن  أوسو  سليمان  وأوضح 
الممارسات ال تمّت لروح الُكردايتي 
بأّي صلٍة، ال بل ينعكس سلباً على 
مؤّكداً  الُكردية/الُكردية،  الحوارات 

تعّرض مكتب المجلس الوطني 

الكردي بمدينة كوباني ليلة ١8 

الثاني٢٠٢١  كانون   ١9  /

وإطالق  بالقنابل  لهجوم 

بأضرار  ماتسبب  عليه  النار 

لألهالي  ورعب  بالبناء  بالغة 

بالمساكن المجاورة للمقر.

الكردي  الوطني  المجلس  إن 

الشديدة  إدانته  عن  يعرب 

التي  الترهيبية  األعمال  لهذه 

ومقراته  نشاطاته  تستهدف 

ويحّمل  المناطق  كل  في 

األمنية  للجهات  المسؤولية 

لحزب  التابعة  اإلدارة  في 

 )pyd( الديمقراطي  االتحاد 

الموالية  الفصائل  إحدى  اختطفت 
لجهٍة  واقتادته  مواطناً،  لتركيا 
أسباب  اإلفصاح عن  دون  مجهولة 

اختطافه.
مصدٌر مطلٌع من المدينة أفاد ليكيتي 
المسلحة  الفصائل  إحدى  بأّن  ميديا 
بتاريخ  اختطفت  ألنقرة  الموالية 
٢٠٢٠/١٢/٢9 آزاد جميل نبو أحد 
الُكردستاني  يكيتي  حزب  أعضاء 
 ٤٠ العمر  من  والبالغ  سوريا   –
المنطقة  في  محله  أمام  من  سنة 
لجهٍة مجهولة،  واقتادته  الصناعيّة، 
ودون اإلفصاح عن أسباب االعتقال 

ومكان تواجده.
يعمل  آزاد  بأّن  المصدر  أشار  كما 

بدعوةٍ من حزب يكيتي الُكردستاني 
– سوريا، التقى وفٌد من قيادة األخير 
مع وفٍد من قيادة الحزب الديمقراطي 
التقدمي في مدينة قامشلو ترأّسه كلٌّ 
حزب  سكرتير  اوسو  سليمان  من 
يكيتي والدكتور أحمد بركات عضو 
ضمن  للتقدمي،  السياسي  المكتب 
سلسلة اللقاءات التي يجريها حزب 
الُكردية ضمن  األحزاب  يكيتي مع 
المجلس الوطني الُكردي وخارجه.

اوسو  سليمان  أفاد  السياق  وفي 
ليكيتي ميديا بأّن الجانبان أّكدا أهمية 
العالقات الثنائية، وناقشا عدة نقاط، 
 / الُكردية  الحوارات  مقّدمتها  وفي 
الُكردية والعملية السياسية السورية 
المجلس  تواجد  استثمار  وأهمية 
المعارضة  وكتل  االئتالف  ضمن 
السورية لتحقيق مكتسبات دستورية 

تهّم الشعب.
الضروري  من  بأنه  اوسو  وأّكد 
كّل  وإزالة  الثنائية  اللقاءات  تكثيف 
لعودة  األجواء  لتهيئة  اللبس  نقاط 
الُكردي  الوطني  للمجلس  التقدمي 

صفحة النشاطات من اعداد جيندار بركات  

ألّن المرحلة تتطلّب تكثيف وتوحيد 
الشعب  حقوق  أجل  من  الجهود 
الُكردي في الدستور المزمع إنجازه 

في جنيف.
المجلس  أّن  إلى  اوسو  أشار  كما 
معركة  يخوض  الُكردي  الوطني 
اللجنة  من  كّلٍ  في  حقيقية  سياسية 
التفاوض،  وهيئة  الدستورية 
مع  الموقّعة  بالوثيقة  ويتمّسك 
بها  االلتزام  وضرورة  االئتالف 
مؤتمر  بمقررات  االلتزام  وكذلك 
 ، السورية  للمعارضة  رياض٢ 
وعودة األشقاء في الحزب التقدمي 

لحزب  ديرك  منظمة  استذكرت 
اليوم  سوريا،  الُكـردستاني-  يكيتي 
 ٢٠٢١ الثاني  كانون   ٦ األربعاء، 
الراحل تاج الدين عبد الغني بمناسبة 
لوفاته،  الرابعة  السنوية  الذكرى 
مقبرة  في  ضريحه  بزيارة  وذلك 

مدينة ديرك.
يكيتي  حزب  منظمات  جانب  وإلى 
في ديرك والكوجرات وكركي لكي 
شارك  الراحل،  وعائلة  آغا،  وجل 
للمجلس  ديرك  محلية  من  وفد 
إحياء  في  الُكـردي،  الوطني 
المشاركون  وضع  حيث  المناسبة، 
في المناسبة إكليالً من الورود على 
الفاتحة،  ضريحه، مع قراءة سورة 
المركزية  اللجنة  عضو  ورّحــب 
بالحضور،  جـب  حسن  للحزب، 

وشكرهم على مشاركتهم
الحركة  الراحل، ودوره في  مناقب 
الوطنية الُكـردية كانت محور كلمة 
للمجلس  المحلي  المجلس  رئيس 
علي  ديرك،  في  الُكـردي  الوطني 
جّدد عزاءه  كلمته  إبراهيم، وخالل 

لعائلة الراحل.
وتطّرق رئيس المجلس المحلي إلى 
في  الُكـردي  الوطني  المجلس  دور 
المحافل الدولية، مؤّكداً أّن المجلس 
في  الُكـردي  الشعب  أغلبية  يمثّل 
أّن  على  مشّدداً  سوريا،  ُكردستان 
سياسي  مشروع  صاحب  المجلس 
السوري،  الوطني  المستوى  على 
الُكـردية  القضية  تمثيله  جانب  إلى 

للمجلس سيعّزز دور الُكرد في هذه 
العملية.

لألخوة  أوضحنا  بأننا  اوسو  وأّكد 
مسعود  الرئيس  بأّن  التقدمي  في 
معة  لقاءاتنا  خالل  ومن  البارزاني 
يؤّكد دائماً على أهمية وحدة الموقف 
اّي موقٍف  الُكردي ويدعم  والصف 
الشعب  مصلحة  يخدم  الُكرد  يتّخذه 

الُكردي في ُكردستان سوريا.
الُكردستاني  بأّن حزب يكيتي  يُذكر 
– سوريا، يجري لقاءاٍت مكثّفة مع 
الوطني  المجلس  ضمن  األحزاب 

وخارجه لتعزيز العالقات الثنائية.

ما  في سياق نسف  تأتي  وهي 

جرت  التي  التفاهمات  من  تم 

الوطنية  الوحدة  أحزاب  مع 

الكردية خالل العام المنصرم.

نؤكد للرأي العام بأن المجلس 

بالدفاع  نضاله  في  سيستمر 

عن حقوق الشعب الكردي في 

الديمقراطية  وتحقيق  سوريا 

في البالد كما يؤّكد المجلس أن 

قضية  الكردي  الموقف  وحدة 

مثل  تثنيه  ولن  استراتيجية، 

هذه األعمال الترهيبية، ويدعو 

الراعي األمريكي، وكذلك قائد 

إلى  الديمقراطية  سوريا  قوات 

ما  تجاه  حازم  موقف  اتخاذ 

استهداف  من  ويحصل  حصل 

وأحزابه  المجلس  مقرات 

من  المسيئة  والتصريحات 

المجلس  ضد  د  ي  ب  قيادات 

الوطني الكردي، وكان آخرها 

التي صدرت من رئيس وفدهم 

المفاوض ضد بيشمركة روج.

الكردي  الوطني  المجلس  إن 

يدعو أبناء شعبنا والرأي العام 

الستنكار مثل األعمال المشينة 

العملية  إلى نسف  تهدف  النها 

التفاوضية برمتها.

االمانة العامة للمجلس الوطني 
الكردي
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الُكردي  للشاعر  صوفية  شعرية 
قبل  من  جزيري  ماليي  الكبير 
للثقافة  البارزاني  مؤسسة  كورس 

والفّن.

األمسية  إقامة  تّم  أنه  بالذكر  جديٌر 
المرأة  مكتب  لتنشيط  الشعرية 
مكاتب  أحد  يُعدُّ  الذي  والطفولة 

الحزب.
 

أحقية  مؤّكداً  الدولية،  المحافل  في 
قضية الشعب الُكـردي والنضال من 

أجل ذلك.
على  المحلي  المجلس  رئيس  وشّدد 
عشر  بعد  سوريا  في  الحّل  أّن 
السلمي  السياسي  الحّل  هو  سنواٍت 
والمجموعات  للسالح  مكان  وال 
الُكـردي  الشعب  مضيفاً:  المسلّحة، 
هو القومية الثانية في البالد، ويجب 
الُكـردية،  الخصوصية  احترام 
سوريا  دستور  في  ذلك  وتثبيت 
شركاء  الُكـرد  يكون  وأن  الجديد، 

في القرار السياسي للبالد.
الُكـردستاني،  يكيتي  حزب  كلمة 
ألقاها عضو اللجنة السياسية للحزب 
إلى  خاللها  تطّرق  مرعي،  فرحان 
نتمنّى  الراحل ومناقبه، وقال:  دور 
خالل السنة الجديدة أن ينتهي وباء 
العالم  وفي  منطقتنا  في  كورونا 
إيجاد  أّن ضرورة  إلى  أجمع، الفتاً 
بعــد  السورية  للقضية  سياسي  حّلٍ 
والدمار  الحرب  من  سنواٍت  عشر 
إلى ضرورة  ودعا  كما  والطائفية، 

ُكـردي  ُكـردي  اتفاق  إلى  التوصل 
بعد شهور من الحوارات، مستشهداً 
في  الخليج  دول  بين  باالتفاق 
المؤتمر األخير في المملكة العربية 

السعودية.
إيجاد  ضرورة  على  مرعي  وشّدد 
يما  الُكـردية  للقضية  سياسي  حّلٍ 
يوازي حجم التضحيات الجسام التي 
قّدمها الشعب الُكـردي طيلة عقــود 

من الزمن.
وفي نهاية المراسيم شكر دارا عبد 
الغني شقيق الراحل رفاق أخيه في 
الُكـردي  الوطني  والمجلس  الحزب 
إحياء  في  المشاركين  وجميع 
تاج  لوفاة  الرابعة  السنوية  الذكرى 

الدين عبد الغني.
الراحل “تاج الدين قدري عبدالغني” 
عضو اللجنة المنطقية لمنظمة ديرك 
سوريا  الُكـردستاني-  يكيتي  لحزب 
ديرك  مدينة   ١9٥١ مواليد  مـن 
الجمعة  يوم  فجر  الحياة  وفارق 
٦-١-٢٠١٧ بعد نوبٍة قلبية ألّمت به 

ليلة الخميس. 

الوحيد  والمعيل  النجارة  بمهنة 
أشخاٍص،  ستة  من  مؤلفة  ألسرةٍ 
ومن بينهم طفلة معاقة عمرها ١٣ 
يجهلون  ذويه  بأّن  مؤّكداً  عاماً، 

مصير رّب أسرتهم.
ترتكبها  التي  االنتهاكات  بأّن  يُذكر 
عفرين  في  المسلحة  الفصائل 

وسري كانييه )رأس العين( وكري 
سبي )تل أبيض( الزالت مستمرة، 
تلك  لقادات  المتكّررة  الوعود  رغم 

الفصائل.

بأّن حزب يكيتي والمجلس الُكردي 
الُكردي،  الشعب  بمطالب  ملتزمين 
وتحقيق األمن واألمان، مطالباً من 
الضغط  )أمريكا(  الضامنة  الجهة 
على pyd للحّد من هذه الممارسات.
ستة  اعتقلت  األسايش  بأّن  يُذكر 
اعتقلت  ثم  الدرباسيّة،  في  مدّرسين 

وذوي  الطلبة  من  مجموعةً 
منّددة  مظاهرةٍ  بعد  المدّرسين 
الدرباسيّة  في  المدّرسين  باعتقال 
تقوية  دورات  تقديم  خلفية  على 
في مرحلتي  التربية  لمناهج وزارة 

الثانويّة واإلعداديّة.



كوركوسك  منظمة  أقامت 
الُكردستاني  يكيتي  لحزب 
القدم  لكرة  بطولة  سوريا، 
شعار  تحت  التسقيط،  بنظام 
 ٧ بمشاركة  بيشمركة”  “كلنا 
فريق  البطولة  وحسم  فرق، 

“جزيرة كويالن”.
أرضية  على  أقيمت  البطولة 
كوركوسك  مخيم  ملعب 
التالية:  الفرق  وبمشاركة 
آشتي، عالء كجي، روجهات، 
سوز، آراس ومثلت هذه الفرق 

مخيم كوركوسك.
شاركت  كويالن  مخيم  من 

فرق، جزيرة، عمالقة.

انطلقت منافسات مرحلة االياب من دوري سيدات كرة القدم في سوريا بفوز نادي الوحدة الدمشقي 
على نادي شرطة حماة قانونياً ٣-٠ لعدم حضور األخير الى ملعب المباراة.

كما فاز محافظة حمص على عمال السويداء  ٢-٠ وتمكن نادي العربي من التغلب على  فيروزة 
٣-٠ بالتغيب.

االتحاد  أن  إال  الدوري  تكملة مشوار  اعتذار عن  كتاب  قدم  قد  كان  نادي شرطة حماة  أن  يذكر 
السوري لكرة القدم لم يوافق على ذلك الطلب حتى اآلن.

صفحة الرياضة من اعداد فريدون قجو

فريق جزيرة كويالن يتوج ببطولة
 )) كلنا بيشمركة ((

انطالق منافسات مرحلة اإلياب لدوري 
سيدات كرة القدم

بطولة للكاراتيه يف احلسكة

يــكـيـتـي
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فن ورياضة

في  هاماً  دوراً  الموسيقا  لعبت  لقد 
وتطلّعاتها  الُكردية  الثقافة  نشر 
الوسيلة  وكانت  الحرية،  نحو 
ساهمت  التي  الوحيدة  اإلعالمية 
الُكردي  القومي  الوعي  زرع  في 
األنظمة  لجأت  واستمراره،لهذا 
الغاصبة لُكردستان إلى قمع الفنانين 
الُكرد الملتزمين وزّجهم في السجون 
ونفيهم خارج الوطن . لكّن الُكردي 
التّّواق إلى وطنه، أصّر على حمل 
أللحانه،  العنان  وإطالق  طمبوره 

ليعرف العالم معاناته.
الُكردي إلعطاء  المثقّف  لهذا سعى 
الموسيقا أهميةً خاصةً، فقد خّصص 
هوار  جريدة  في  بدرخان  جالدت 
الُكردية  بالموسيقا  خاصاً  قسماً 
الشعبي  الرقص  خصائص  لدراسة 
وإيقاعاتها المختلفة وأرشفة األلحان 
عام  الجريدة  من  األول  العدد  في 
نسلّط  الدراسة  هذه  وفي   .١9٣٢
الضوء على سياسة األنظمة المحتلّة 

لُكردستان في قمع الفّن والموسيقا 
األنظمة  ظّل  وفي  سوريا  ففي 
االنقالب  بعد  وتحديداً  الدكتاتورية 
العسكري على حكم أديب الشيشكلي 
بعنٍف،  الموسيقيون  ،قُِمَع   ١9٥٤
األغاني  اسطوانات  فصوِدَرت 
الُكردية واعتُِقل متداولوها، مّما دفع 
الفنانين الُكرد إلى ممارسة نشاطهم 
بسريٍة،  فأثّر سلباً على تطور الفن 
بعد تشكيل الجمهورية  .وخصوصاً 
جمال  حكم  أثناء  المتحده  العربيه 
عبد الناصر، حيث تدنّت إلى أدنى 
قانون  إصدار  بعد  مستوياتهما 

املوسيقى والسياسة

إدريس شيخة

جردت  الذي  األراضي  استصالح 
بموجبه اآلغوات الُكرد من نفوذهم 
وأمالكهم، فقد كانت دواوينهم ملتقًى 
أُلقيت  ،حيث  والفنانين  للشعراء 
المالحم  قصص  الدور  هذه  في 
بها  والبطوالت والعشاق متفاخرين 
... كسيامند وخجي وعليكي بتي .. 
حكم  أثناء   ١9٦٠ عام  وفي 
عبدالحكيم السراج تعّرضت المنطقة 
الُكردية إلى كارثة إنسانية، عندما تّم 
حرق سينما عامودا وراح ضحيتها 
التالميذ  من  ،جلّهم  شهيداً   ٢٥٠
والقوميين  للحكومة  ،وكانت  الُكرد 
األلم  عن  ،وكتعبيٍر  فيه  يٌد  العرب 
الُكردي...  الفنان  جّسد  والغضب 
رفعت داري.. هذه المأساة في أغنيٍة 
إياها شارحاً  بصوته وكلماته ملّحناً 

تفاصيل حدثها المؤلم. 
الدولة  انفصلت  الفترة  تلك  في 
وغلب  العنف  فازداد  المتحدة، 
على  وفُِرضت  العربي  الطابع 
السالح  بقوة  المكّونات  جميع 
إلى  ذلك  فأّدى  الُكرد،  وخاصةً 
احتكاك بعض المغنين الُكرد بالثقافة  
على  ايجاباً  ذلك  فانعكس  العربية، 
وكانت  الُكردية.  الموسيقا  تطور 
الدول  بين  الفنانين  هؤالء  لتنقاّلت 
إيصال  في  مهماً  أثراً  العربية 
معاناة الشعب الُكردي خارَج حدود 
ذلك  ويتجلّى  االستبدادية،  األنظمة 
إلى  يوسف  سعيد  الفنان  سفر  في 
بين  ُكردي  كفناٍن  وبروزه  لبنان 
الذين  اللبنانيين  والفنانين  المثقفين 
،وليسوا  العالم  على  منفتحين  كانوا 
العرب  الفنانيين  كباقي  عنصريين 

شيخو  محمد  القومي  الفنان  وكذلك 
في  لشعبه  السالم  كان حمامة  الذي 
أنهم  ،كما  الدول  من  والكثير  لبنان 
العلمية  الموسيقية  األسس  تعلّموا 
يوسف  سعيد  صديقه  مع  ،فأّسس 
بعض الفرق الفلكلورية في لبنان ،ثم 
عاد إلى الوطن ليزاول نشاطه الفني 
،فُسِجن على أثرها محمد شيخو أبو 
فلك عدة مرات وُشِمَع محلّه بالشمع 
األحمر. كما تّم منع الفنانيين الُكرد 
ومصادرة  األعراس  في  الغناء  من 
الحّس  لكّن  الصوت،  مضّخمات 
هؤالء  وُكردية  والوطني  القومي 
الفنانيين لم تثنيهم عن مواجهة القمع 
الفنانين  أبرز  ،ومن  الطرق  بكافة 
فارس  الوطنية  لألغنية  الرافدين 
بافي فراس وآرام ديكران وحكمت 
 zinara أغنية  صاحب  جميل 
قراراً  النظام  أصدر  حيث   erbî
باعتقاله فهرب إلى أوروبا. وجوان 

حاجو وفنان عفرين بافي صالح .
 أما في عهد حافظ أسد لقي الفنانون 
لصهرهم  خبيثة  محاوالٍت  الُكرد 
ونشرت  العربية،  الثقافة  آتون  في 
ثقافة  العنصرية  البعث  حكومة 
الكردية،  والموسيقا  الثقافة  محاربة 
فناٍن  لكّل  التسهيالت  بتقديم  وذلك 
فناٍن  كّل  وقمع  للعروبة،  يغني 
لكن  األيديولجيا،  هذه  يعارض 
الفنانين الُكرد كانوا على قدٍر كبير 
تغِرهم  فلم  بالقضية،  اإلحساس  من 
الغناء  في  واستمّروا  التسهيالت 
الُكردية  المناسبات  وإحياء  للوطن 
إلى  النظام  ،فاضطّر  واألعراس 
لسياسته،  الحقيقي  الوجه  إظهار 

فمنع إحياء عيد النوروز في دمشق 
،فخرج على إثرها آالف الُكرد في 
النظام  لسياسة  مناهضٍة  تظاهرةٍ 
النظام  أصدر  ،حيث   ١98٦ عام 
من  العديد  بحّق  اعتقاٍل  مذّكرات 
فنان..  والد  ومنهم  الُكردية  العوائل 
فهرب  هاسو(،  )بريندار  الراب.. 
ولده  عمر  وكان  الدنمارك  إلى 
بريندار  لكّن  سنواٍت  ست  بريندار 
من  العديد  وألّف  قضيته  ينَس  لم 
األغاني كرسائل سياسيٍة يعبّر فيها 
عن بطش النظام، جديٌر بالذكر أّن 
بريندار كان يسكن حي ركن الدين 
محمد  الفنان  وأيضاً  دمشق.  في 
الوطن  خارج  نُِفَي  الذي  شيخو 
مركزه  محتويات  مصادرة  وتّم 
من  الكثير  ُسِجَن  ،كما  الموسيقي 
التلميح  لمجرد  األعراس  فناني 

لشخصيٍة وطنية في غنائهم. 
الفرق  برزت  الفتره  تلك  في 
الفلكلورية كحالٍة طبيعيٍة  الموسيقية 
والصراع  الثوري  المخاض  لحالة 
الُكردية  القضيه  إحياء  أجل  من 
صهرها  البعث  محاوالت  ظّل  في 

وطمسها 
هؤالء  لدى  القومي  الحّس  لكن 
المناضلين كان أقوى من محاوالتهم 
الفرق  بالفشل ومن هذه  باءت  التي 
وخالت...  حلبجه...  فرقة.... 
تطرح  الفرق  هذه  فكانت  وري... 
عانت  كحالة  الُكردية  القضية 
وكانت  الحكومة  قمع  من  األمّرين 
األمور   بهذه  مرتبطة  مواضيعها 
أعضائها  مالحقة  إلى  ذلك  فأّدى 
ومصادرة  السجون  في  وزّجهم 

من  ومنعهم  الثمن  باهظة  أجهزتهم 
المسارح  على  عروضهم  تقديم 
النظام  قام  الحاالت  بعض  ،وفي 
الفرق  بعض  إلى  دعواٍت  بإرسال 
لديها  الثقافة  الموسيقية عبر مراكز 
إلثبات أّن الثقافة في سوريا للجميع، 
بالعزف دون  ولكن كانوا يسمحون 
الموسيقية  الفرق  وكانت  الكلمات، 
عرض  في  الهامش  هذا  تستغل 
راقصة..)  ُكردية  فلكلورية  لوحات 
Dîlan ( وكانت هذه الفرق بمثابة 
في  ساهمت  فقد  فنيٍة،  مؤّسساٍت 
كثيٍر من األحيان في توحيد الصّف 

الُكردي. 
القمع  استمّر  األسد  بشار  عهد  في 
تّم  حيث  شراسةً،  أكثر  بإسلوٍب 
اغتيال بعض الفنانين والشخصيات 
الُكردية، الذين ترجموا الممارسات 
 ٢٠٠٤ آذار  انتفاضة  إبان  القمعية 
ومالحم  مسرحية  نصوص  إلى 

غنائية.
السوريةعام  الثورة  ظّل  وفي 
أشالء  إلى  سوريا  وتمّزق   ٢٠١١
ونتيجةً لهجرة معظم الفنانين الُكرد 
وويالت  والفقر  الجوع  من  هرباً 
أوروبا  إلى  ملتجئين  الوحشي  القتل 
لتأثّر  ونتيجةً  اإلقليميه  والدول 
الغربية  بالموسيقى  الُكرد  الفنانين 
تطّورت الموسيقى الُكردية وأخذت 
الترم  عن  وخرجت  آخر  منحًى 
الُكردي وظهرت من جديد موسيقا 
أومري  شريف  والفنان  الراب 
إلى  دعا  الذي  ب)شريفو(  الملقّب 
خالل  من  الُكردي  الصف  وحدة 
أغانيه ،كما قام بعض الفنانين الُكرد 

 pyd ال  سلطة  ممارسات  بفضح 
دفعهم   مما   ، جلدتهم  أبناء  ضد 
 pydال حزب  ممارسات  وبسبب 
وفضح  ُكردستان  إلى  اللجوء  إلى 
خالل  من  الحزب  هذا  ممارسات 
العريق سعيد  الفنان  أغانيهم ومنهم 

كاباري. 
حوامل  أهم  من  كانت  األغنية  إّن 
النشاط اإلنساني من حّبٍ إلى حرب 
ومن عقائد دينيّة إلى رسائل سياسيّة 
يكمن ذلك في قدرتها على االستثارة 
الحسيّة والتأثير العاطفي إضافةً إلى 
أو  تصريحاً  واألفكار  اآلراء  نقلها 

تلميحاً. 
في  المتمّرسة  األنظمة  كانت  لذلك 
الموسيقا  أهمية  تماماً  تدرك  القمع 

لحناً وكلمةً في هّز عروشها.
ومن هنا على الساسة الُكرد إعطاء 
ودعمها  للموسيقا،  الفائقة  األولوية 
فالفّن  المتاحة..  اإلمكانات  بكّل 

سالح الشعوب في كّل الحروب. 

كويالن  جزيرة  فريق  تتويج 
جاء بعد تحقيقه للنتائج التالية:

فوز   =  ٢ جزيرة   ×٢ آراس 
بركالت الترجيح

جزيرة ٣ × روجهات ٢
آشتي ٣ × جزيرة ٤

الجوائز الفردية والجماعية
الدوري  في  العب  أفضل 

:حبيب العب جزيرة كويالن
 : الدوري  في  حارس  أفضل 

الدار حارس جزيرة
هداف الدوري : مسعود آشتي

وصيف الدوري آشتي
ممثل  شكرا  البطولة  ختام  في 
الُكـردستاني  يكيتي  الحزب 

عالء  أبو  الكريم  عبد  سوريا، 
جميع الفرق المشاركة وكل من 
ساهم في إنجاح البطولة وأشاد 
البيشمركة  أبطال  بتضحيات 
ُكـردستان  عن  الدفاع  في 

ومكتسابتها.
كويالن  جزيرة  لفريق  وبارك 
فوزهم بالبطولة، متمنياً التوفيق 
لجميع المشاركين في البطولة، 
التحكيمي،  للطاقم  الشكر  وقدم 
المشرفة،  الرياضية  واللجنة 
إلى جانب تقديم الشكر لمنظمة 
يكيتي  لحزب  كوركوسك 
هذا  على  سوريا  الكردستاني 

النشاط الرياضي.

الفرعية  الفنية  اللجنة  أقامت   
الحسكة  مدينة  في  للكاراتيه 
الصالة  في  األندية  بطولة 

الرياضية بالمدينة.
جاءت  األندية  بطولة    
ببطولة  للمشاركة  استعداداً 
من  كل  وبمشاركة  سوريا 
 - براك  تل   - الجزيزة  أندية 
عمال الجبسة - عمال الحسكة  

ومركز الحسكة.
الشكل  على  النتائج  وكانت 

التالي:
١-نادي الجزيزة : أمير عطية 
والمعتصم باهلل و غنى الحاج و 

مايا الظاهر .
: علي  الحسكة  ٢-نادي عمال 
خلف و محمد نور الحاج و آية 

محمود و روبين .
قيس   : الجبسة  عمال  ٣-نادي 

امين  حسن  ومحفوظ  محمد 
وميا عطية وألين علي .
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Kurd û perwerî 
Gelekî� hêsane, ku 

mirov tawan û 
şaşî�tiyên xwe bavêje ser 
guh û çavên mirovin din, 
pendeke pêşiyên kurdan 
heye dibêje: Heger 
poşmanan qirêj û gemar 
li xwe kom kiribana, wê 
tu gilêş û gemar li cade 
û kolanan nedima, her 
weha di hemî� program 
û peyrewên partiyên 
kurdan de bendin hene 
sebaret rexin û li xwe 
mikurhatin, li ser şaşî� û 
kêmaniyan,û xwestina 
lêbûrî�nê, em kesekî� 
nabî�nin, ku bibêje birano 
ez şaş çûm, û sedema 
têkçûna kêşeyên me, ez 
bi xwe me, û lêbûrî�nê 
ji gel û hevalên xwe di 
xwazim, lê beruvajî� li 
ber xwe dide, û sed vir û 
derewan dike û di bêje: 
Belê ezim keleş. Dema em 
derbasî� sedsala bî�stan 

Serokê nû yê 
Amerî�kayê Joe Biden 

di rewşeke awarte 
de derbasî� Koşka Spî� 
bû. Li aliyekî� krî�zaya 
Koronayê Amerî�ka 
xistiye bin fişareke 
mezin û li aliyê din 
rewşa siyasî� ya ku di 
encama hilbijartinên 
serokatiyê de hatiye 
holê, gelek kelem û 
astengiyan datî�nin 
pêş mehên destpêkê ji 
serokatiya wî�. 
Ji ber van herdu 
sedeman, wê Biden 
di qonaxa pêşî� ya 
serokatiya xwe de 
bêtir balê bide ser 
pirsgirêkên xwecihî� li 
Amerî�ka. Lê belê, ewê 
siyaseta derve bimî�ne 
mijareke girî�ng ji bo wî� 
û rêvebiriya wî� ya nû.
Dibe ku Sûriyê ne di 
rêza pêşî� ya ajendeya 
Biden de be, lê hinek 
xal hene ku Biden dê bê 
guman di doseya Sûrî� 
de li ser kar bike. 
Weke heta nuha hatiye 
xuyakirin, Biden dê li 
ser sê tiştan derbarê 
Sûriyê kar bike:
• Piştgiriya 
peydakirina 
çareseriyeke siyasî� ji 
bo şerê Sûriyê. Ev yek 
jî� wekî� tê fêmkirin dê 
bibe sedem ku Amerî�ka 
roleke mezintir di 
danûstandinên aştiyê 
yên girêdayî� Sûriyê 
de bilî�ze. Di vir de 
wê Amerî�ka li ser 
pêşxistina bicihanî�na 
biryara Neteweyên 
Yekbûyî� (UN) ya jimar 
2254 kar bike. Tevî� 
ku rêvebiriya berî� ya 
Amerî�ka jî� banga vê 

Hebû nebû, mêrikekî� 
hûrik hebû. Parçek 

cawê wî� yî� piçûk hebû. Ji 
wî� cawî� wî� xwest ji xwe 
re paltokî� bide dirûtin, û 
ji lewma ew çû cem Hosta 
terzî� û jê pirsî� ko ma ew 
dikare jê re paltoyekî� 
bidirûyê. Hosta terzî� 
jî� qî�ma xwe bi wê anî�. 
-Kengî� wê paltoyê min 
tewa bibe? mêrikê hûrik 
pirsî�. -Roja şemiyê,hosta 
bersiv da. -De baş e, Hosta 
terzî�. Gelekî� spas Hosta 
terzî�! Bi xatirê te, bi xatirê 
te Hosta terzî�! U�  mêrikê 
hûrik çû. Çaxê roja şemiyê 
hat, ew jî� hat da paltoyê 
xwe bibe. -Roj baş, roj baş 
Hosta terzî�. Ma te paltoyê 
min dirût? -Ax na, Hosta 
terzî� got. -De çima na? 
mêrikê hûrik pirsî�. -Ax 
na, ti palto jê çênedibû, wî� 
besiv da. -Aha, ti palto jê 
çênebû? De êdî� tu çi dikarî� 
jê çêbikî�? -Ez dikarim ji 
te re şalekî� jê bidirûm. 
-Aha, wê bibe şalek! E� dî� 
wê kengî� şal tewa bibe? 
-Roja şemiyê. -De baş e, 
Hosta terzî�. Gelekî� spas 
Hosta terzî�! Bi xatirê te, 
bi xatirê te Hosta terzî�! U�  
mêrikê hûrik çû. Wilo roja 
şemiyê dî�se hat, mêrikê 
hûrik jî� dî�se hat da şalê 
xwe bibe. -Roj baş, roj baş 
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Adilê Evdile

bûn, weku gelê kurd, 
dibistan û xwendevanên 
me bi sedan û hezaran 
çêbûn, me bawer dikir 
ku êdî� zulim, stemkarî�, 
û bindestî� wê bi dawî� 
bibin, çinku xwendevan û 
rewşenbî�rên me daketin 
meydanê, û me got: Bay-
bay ji pirsgirêk û alûziyan 
re, vaye ronakbî�r û 
siyasetmedarên me bûne 
rêber, lê sed mixabin 
Mehmûdkî� û Osmankî� 
rayê xwe kûr berdane di 
nav civaka kurdan de, û 
hî�na Emoê gozê û Felî�tê 
quto saxin, û xudî� biryarin. 
Tu jêhatin û zanebûn jêre 
navê, çend parêzmendên 
gelê kurd hene ewjî� evin: 
Xak, gel, al, pî�şmerge û 
samanên kurdistanê, 
heger em kurdperwer bin, 
emê van parêzmendiyan 
biparêzin, û destên 
xwe ji berî�kên dijminan 

Ferhengok

derî�nin, û berjewendiyên 
gel û welatê xwe di ser 
berjewendiyên xwe 
yên kesayetî� re bibî�nin, 
zemanekî� dirêj gelê kurd 
hate xapandin, bi navên 
ol, comonistî�, dubendî�, 
hozî�tî�, malbatî�, û î�ro jî� di 
bin navê biratiya gelan de, 
ma kengî� emê hişyar bibin 
û bizanin ku perwerî� û 
hezkirina kurdistanê ewe 
ya rast û dirust? 

Sûriyê di Bernameya 
Rêvebiriya Biden de 

HOSTA TERZÎ
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 Cîhan ne singa dê ye, ku tu şîrê xwe vexwî.- Cîhan gule, bêhin bike, û bide hevalê 
xwe.- Cîhan çerxe digere, geh rast û geh çep.-

yekê dikir, lê Donald 
Trump û berpirsên 
sereke di wê rêvebiriyê 
de giranî� nedidan Sûriyê 
wekî� welatekî� girî�ng 
ji bo Amerî�ka. Dibe ku 
Biden vê yekê biguhere, 
bi kêmî� ji ber ku Biden 
dibî�ne çareseriya siyasî� 
li Sûriyê bi awayekî� 
rasterast girî�dayî� şerê 
dijî� terorê ye. Bi vî� 
awayekî�, ne dûr e ku 
Biden dî�sa Amerî�ka 
vegerî�ne rola wê ya 
sereke di doseya Sûrî� 
de. Ev yek wê yekser di 
danûstandinên Cinêvê 
de were xuyakirin.
• Pirsa Kurdî� jî� 
dê xaleke sereke be di 
nêzî�kbûna Biden de ji 
Sûriyê ve. Di kempeynên 
berî� hilbijartinê de, 
Biden çend caran 
eşkere kiribû ku biryara 
Trump ya vekêşana 
hêzên Amerî�kî� ji hinek 
deverên Kurdistana 
Sûriyê çewt bû. Biden 
bawer dike heta 
ku Amerî�ka karibe 
armancên xwe yên 
ewlekariya niştimanî� 
li Sûriyê pêk bî�ne, divê 
hebûna xwe ya leşkerî� 
li wî� welatî� bihêle. 
Di vir de, belkî� Biden 
roleke mezintir di 
danûstandinên navbera 
ENKS û PYD de bilî�ze. 
Amerî�kî� xweş bawer 
dikin ku peydakirina 
aramî� û seqamgiriyê li 
rojhilatê Sûriyê nabe 
bêyî� ku rêvebiriyeke 
bihêz li vê herêmê 
hebe. Di gelek axaftinan 
de Biden xuya kiriye 
ku bi riya Kurdan li 
mesela Sûrî� dinêre. 
Ji xwe gelek çavdêr jî� 

dibêjin wê Biden bibe 
serokê Amerî�kî� yê herî� 
nêzî�kî� Kurdan. Ev jî� ji 
bo Kurdan xaleke pir 
girî�ng e.
• Mijara mirovahî� 
jî� dê careke din were 
holê. Kesên ku şî�retan 
li Biden dikin di wê 
baweriyê de ne ku 
Amerî�ka divê careke din 
“Hêza Nerm” li Sûriyê 
çalak bike. Ev jî� dê helbet 
bi riya bilindkirina asta 
alî�kariyên Amerî�kî� yên 
mirovahî� pêk bê. Ji ber 
wilo, hinek texmî�n dikin 
ku yek ji gavên pêşî� yên 
Biden wê zêdekirina 
van alî�kariyên Amerî�kî� 
be, bi taybet li wan 
deverên ku ji rêxistina 
Daişê rizgar bûne. 
Dibe ku Amerî�ka di 
vê çarçoveyê de hinek 
projeyên aramî� û ji nû 
ve avakirinê li deverên 
wekî� Reqa û Dêra Zorê – 
heta radeyekê li Hesekê 
jî� – sponser bike. 
Li gorî� navên ku Biden 
ji bo postên sereke yên 
rêvebiriya xwe bijartiye, 
eşkere dibe ku wê 
siyaseta wî�, bi kêmanî� 
hemberî� Kurdan, ji ya 
serokê berê baştir be. 
Lê ev hemû tişt dimî�nin 
gotin li ser kaxezan heta 
ku Biden û rêvebiriya 
xwe li ser erdê werin 
test kirin.   

Hosta terzî�. Ma şalê min 
tewa bû? -Ax na,Hosta 
terzî� got. -De êdî� çima 
na? mêrikê hûrik pirsî�. 
-Ax na, ti şal jê çênedibû, 
Hosta terzî� got. -Aha, ti şal 
jê çênebû? De naxwe çi jê 
çêdibe? -E� lekek jê çêdibe. 
-Aha, ewê bibe êlek! De 
kengî� wê êlek tewa bibe? 
-Roja şemiyê. -Ew baş e, 
Hosta terzî�. Gelekî� spas 
Hosta terzî�! Bi xatirê te, 
bi xatirê te Hosta terzî�! U�  
mêrikê hûrik çû. Wilo dî�se 
roja şemiyê hat .Mêrikê 
hûrik jî� hat da êlekê xwe 
bibe. -Roj baş, roj baş 
Hosta terzî�.Ma êlekê min 
tewa bû? -Ax na, Hosta 
terzî� got. -De çima na? 
mêrikê hûrik pirsî�. -Ax 
na, ti êlek jê çênedibû, 
Hosta terzî� got. -Aha, ti 
êlek jê çênebû? E� dî� ewê 
bibe çi? -Wê bibe kumek. 
-Aha,ewê bibe kumek! E� dî� 
wê kengî� kum tewa bibe? 
-Roja şemiyê. -Ew baş e, 
Hosta terzî�. Gelekî� spas 
Hosta terzî�! Bi xatirê te, 
bi xatirê te Hosta terzî�! 
U�  mêrikê hûrik çû. Wilo 
dî�se şemiyê hat. Mêrikê 
hûrik jî� hat da kumê xwe 
bibe. -Roj baş, roj baş 
Hosta terzî�. Ma kumê min 
tewa bû? -Ax na, Hosta 
terzî� got. -De êdî� çima 
na? mêrikê hûri pirsî�. -Ax 
na, ti kum jê çênedibû, 
Hosta terzî� got. -Aha, ti 

kum jê çênebû? E� dî� ewê 
bibe çi? -Wê bibe lepika 
tiliha mezin. -Aha,wê 
bibe lepika tiliha mezin! 
De wê kengî� lepika tiliha 
mezin tewabibe? -Roja 
şemiyê. -Ew baş e, Hosta 
terzî�. Gelekî� spas Hosta 
terzî�! Bi xatirê te, bi xatirê 
te Hosta terzî�. U�  mêrikê 
hûrik çû. Çaxê dî�se roja 
şemiyê hat, mêrikê hûrik 
jî� hat da lepika tiliha 
xweyî� mezin bibe. -Roj 
baş, roj baş Hosta terzî�. 
Ma lepika tiliha minî� 
mezin tewa bû? -Ax na, 
Hosta terzî� got. -E� dî� çima 
na? mêrikê hûrik pirsî�. 
-Ax na, ti lepika tiliha 
mezin jê çênedibû, Hosta 
terzî� got. -Aha, ti lepika 
tiliha mezin jê çênebû? 
De êdî� çi jê çêdibe? -Ti tişt 
jê çênabe. -Aha, ti tişt jê 
çênabe! De baş e, Hosta 
terzî�. Gelekî� spas Hosta 
terzî�! Bi xatirê te, bi xatirê 
te Hosta terzî�! U�  mêrikê 
hûrik nema ti caran, ti 
caran nema hate cem 
Hosta terzî�. 

Kurte çîrokeke swêdî 
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