
،،

،،

  

يــكـيـتـييــكـيـتـي
ردستاني - سوريا 

ُ
العدد  283   �شـباط    2021z / 2632kجريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

  Adilê Evdile -Berzan Şêxmûsالمقاالت المذيلة باسماء
ساهم في هذا العدد  كتابها تعبر عن رأي أصحابها

rojnama.yekiti@yahoo.com

فؤاد عليكو - د.محمد حبش - عبدهللا كدو- عماد برهو - د. محمد جمعان - كاك آزاد حمدامين - وليد حاج عبدالقادر   
زهير علي - آشتي تيشي  - ليلى قمر - إدريس شيخة - جيندار بركات - محمدزكي اوسي   فريدون قجو 

(السورية  األزمة)المعضلة  قاربت 
انتهاء عامها العاشر وال توجد  من 
األزمة  لحلحلة  بوادر  األفق  في 
وإيجاد مخرج سلمي لها رغم وجود 
قرارين دوليين بصدد ذلك)2118و 
مبعوثين  أربع  وتناوب   )2254
دوليين على إدارة الملف دوليا،كما 
لم تسفر كل الجوالت التفاوضية منذ 
2014 وحتى اليوم عن اي اختراق 
يدفع باتجاه خلق نوع من األرضية 
وقد  المنظور،  المدى  في  والتفاؤل 
الى  كبيرة  بدرجة  ذلك  سبب  يعود 
عدم إهتمام أمريكا بالملف السوري 
عهد  في  وتحديدا  البدايات  منذ 
اهتمامه  جل  صب  حيث  أوباما، 
مع  اإليراني  النووي  الملف  على 
تجاهل تام التدخل اإليراني المباشر 
شؤون  في  لها  التابعة  والمليشيات 
سوريا، ولصالح النظام الدكتاتوري 

ضد الشعب السوري منذ  2012
الروسي  التدخل  ايضا  تجاهل  كما 
مرحلة  وانتهت  أيضا،   2015
ال  السورية  األزمة  بإدارة  أوباما 
فقط.  داعش  بمحاربة  مكتفيا  اكثر، 
كانت  ترامب  الرئيس  مرحلة  لكن 
أكثر وضوحا في التعامل مع األزمة 
استرايجيتها  حددت  السورية،حين 
بعدة نقاط محددة، منها التركيز على 
محاربة داعش، وتحجيم دور إيران 
في سوريا،خاصة بعد إلغاء األتفاق 
واحد  جانب  من  ايران  مع  النووي 

في عام 2018 ،
إسرائيل  أمن  على  التأكيد  وكذلك 
للقيام  األخضر  الضوء  ومنحها 
القواعد  ضد  جوية  بعمليات 
في  ومليشياتها  اإليرانية  العسكرية 

سوريا وتحييد روسيا في ذلك. 
إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية 
قاسية على النظام خاصة في السنة 
األخيرة من حكمه، و كذلك موقفه 
السورية  األزمة  حل  بأن  الواضح 
يجب ان يتم وفق القرارات الدولية 
الحلول  كل  واستبعاد  بذلك  المعنية 
القول  المفيد  من  لكن  األخرى، 
بأن ترامب لم يبذل اي جهد عملي 
وفق  السالم  باتجاه  الدفع  اتجاه  في 
بالجانب  مكتفيا  الدولية،  القرارات 

النظري للخطاب السياسي. 
الجديد  الرئيس  بدأ عهد  وقد  واآلن 
في  المخضرم  الرجل  وهو  بايدن 
ملفات السياسة الدولية والمطلع على 
الشرق  السياسية في  التفاصيل  أدق 
وأنه  خاصة  وسوريا،  األوسط 
شغل منصب نائب الرئيس األسبق 
بأن  معرفتنا  ، ورغم  أوباما  باراك 
األمريكية  السياسية  االستراتيجية 
قبل  معالمها  تتوضح  ال  الجديدة 
كتقليد  األولى  يوم  المائة  مرور 
أمريكي لكل عهد جديد، إال أنه من 
خالل متابعتنا لمجريات تصريحات 
الديمقراطيين قبل وبعد االنتخابات، 
الجديدة  السياسة  جذر  بأن  نستشف 
والتهدئة  التبريد  على  ستركز 
المناطق  جميع  في  للجبهات 
واليمن،  سوريا  مثل  الساخنة، 

الرئيس األمريكي جو بايدن 
واملعضلة السورية

د. محمد جمعان

  قانون دولي 

د. محمد حبش 

هيئة التحرير

وتعزيز عالقات أمريكا مع حلفائها 
واسرائيل  أوربا  مثل  التقليديين 
ومحاولة  الخليجية  والدول  وتركيا 
بعقلية  الملفات  جميع  مع  التعامل 
تشاركية، عكس ما كان ممارسا في 
الفردية  كانت  حيث  ترامب،  عهد 
األمريكية هي الطاغية، مما تسببت 
وبين  بينها  كثيرة  أزمات  خلق  في 

حلفائها.
ستحظى  التي  الملفات  أبرز  ومن 

باالهتمام هي:
- كيفية التعامل مع روسيا وتهديداتها 
األوربي  األمن  لزعزعة  المتكررة 
بشكل عام واوكرانيا بشكل خاص. 
- كيفية التعامل مع الملف اإليراني 
إسرائيلي،  أوربي،  بموقف مشترك 
سهلة  مهمة  ليست  وهذه  خليجي، 
مشاركة  المطلق  إيران  امام رفض 
االتفاقيه  على  الموقعة  غير  الدول 

في المفاوضات القادمة. 
- كيفية التعامل مع األزمة السورية 
يتم  ان  المتوقع  من  حيث  واليمنية، 
الضغط بإتجاه القرارات الدولية من 
العقوبات  من  المزيد  فرض  خالل 
والنظام  الحوثيين  بحق  الدولية 
الرضوخ  على  واجبارهم  السوري 
الضغط  وكذلك  الدولية،  للقرارات 
على روسيا وإيران لوقف او تخفيف 

الدعم لهؤالء 
من اجل الغرض ذاته. 

هناك  بأن  ذكره  الجدير  من  لكن 
بين  النظر  وجهات  في  خالفات 
هناك   ، حلفائها  وبعض  أمريكا  
حول  إسرائيل  وبين  بينها  خالف 
االيراني،  الملف  مع  التعامل  كيفية 
التعامل  إسرائيل  تفضل  حيث 
جميع  وتدمير  الملف  مع  العسكري 
اإليرانية،  النووية  األبحاث  مراكز 
وهذا ما ال تقبل به أمريكا، وكذلك 
االيرانية  الصواريخ  مع  التعامل 

البعيدةالمدى. 
مع  العالقه  تصحيح  كيفية  وكذلك 
ملف  في  تركيا  التاريخي  حليفها 
الروسية،   S  400 صواريخ 
سوريا  لقوات  أمريكا  دعم  وكذلك 
تركيا  تعتبرها  والتي  الديمقراطية 
العمال  حزب  من  عضوياً  جزءاً 
المصنف   p k k الكردستاني 
كمنظمة  تركياً  و  واوربياً  أمريكياً 

إرهابية.
الخالصة ان كل هذه الملفات المعقدة 
إقليميا ستكون  والمتداخلة  والشائكة 
األمريكي  الرئيس  طاولة  على 

الجديد . 
نأمل كسوريين ان نرى ضوءا في 

نهاية النفق المظلم.

ُكردستان  في  اإلعالم  تجربة  مّرت 
زمن   : عدة  بأطواٍر  العراق 
والمقاومة  والثورة  الدكتاتورية 
تقيّمون  كيف   .. الحالية  والمرحلة 
واقع اإلعالم في اإلقليم ؟ وماذا عن  

منتشر  حكم  نظام  أنجع  الفيدرالية 
هذا  ونجاح   ، أجمع  العالم  في 
في  أثبت  الحكم  نظام  من  الشكل 
الدول  بعض  في  و  الكبرى  الدول 
الصغيرة، و كذلك اثبت هذا النوع 
من الحكم نجاحه في الدول الغنية، 
فهناك  الفقيرة.  الدول  في  كذلك  و 
الكثير من دول العالم تتبع هذا النوع 
من أنواع الحكم، و من أبرز دول 
العالم التي تتبع هذا النظام : النمسا، 
الوياليات   ، أستراليا   ، األرجنتين 
ألمانيا   ، كندا   ، األمريكية  المتحدة 

و سويسرا.
مختلفة  أمثلة  عدة   سنختار  هنا  و 
نوعا ما من أنظمة الحكم الفيدرالي 
، و هي مختلفة في نواح عدة ، منها 
الكبيرة و منها الصغيرة و موقعها 
و  العالمية  مكانتها  و  الجغرافي  

السياسية. 
الواليات  الفيدرالي في  الحكم  نظام 

المتحدة األمريكية:
يشير مصطلح الفيدرالية في أمريكا 
و   ، السلطة  مشاركة  و  تقاسم  الى 

كرجل  أستطيع  ال  المبدأ  حيث  من 
يؤمن بالحرية إال ان أقف بوضوح 
قيام  في  الكردي  الشعب  آمال  مع 
التاريخية  األرض  على  كردستان 
باتت  التي  المجيد   الشعب  لهذا 
تتوزع بين إيران وأذربيجان وتركيا 
الكيان  وهذا  وسوريا،  والعراق 
ونشيدهم  الكرد  نيروز  في  السابح 
أولى  وآمالهم  وفرحهم  وحدائهم 
أوجدتها  دول  من  بالوجود  وأحق 

و  السياسية  المسارات  وصلت  لقد 
الدستورية للملف السوري إلى أفق 

شبه مسدود،
ذلك بعد مرور عقد من الزمن على 
من  شهدت  بما  السورية،  الثورة 
دولية،  و  إقليمية  ومبادرات  مساع 
التي  السورية  للقضية  حل  لوضع 
كلفت الشعب السوري أثمانا باهظة.
إال أن عملية التسوية الدولية الممثلة 
و   2012 عام   جنيف  بمؤتمر 
منها   دولية،  قرارات  من  تاله  ما 
القرار 2254، لم تتمخض عن أي 

حل بعد،
الدستورية  اللجنة  تشكيل  كان  فقد  
في نهاية عام 2019   أول تطبيق 
لواحدة من سالل ديمستورا األربع 
  ،  2254 الدولي  القرار  بموجب 
تنجز  لم  الدستورية  اللجنة  أن  إال 
تدور  ظلت  و   ، مهمتها  من  شيئا 
النظام  رفض  بسبب  فراغ،  في 
و  اللجنة،  عمل  مجال  في  الدخول 
الدستورية،  المضامين  مناقشة  هو 
 « الوقت  »لشراء  سعيا  ذلك 
التي  الرئاسية  لالنتخابات  وصوال 
بطريقته،  لخوضها،  النظام  يتهيأ 

القضية السورية الساخنة أمام
 املشاريع الباردة

كاك آزاد محدامني،كاك آزاد محدامني،
 نقيب صحفيي إقليم كوردستان العراق يف حوار خاص مع يكيتي نقيب صحفيي إقليم كوردستان العراق يف حوار خاص مع يكيتي

كردستان درس التاريخ وفرصة املستقبلكردستان درس التاريخ وفرصة املستقبل

الحكومة  بين  الدستور  بنص  ذلك 
الواليات،   حكومات  و  الفيدرالية 
هو  األمريكي  الفيدرالي  فالنظام 
أحقية  و  الواليات  خليط من حقوق 
السلطة الفيدرالية، و تعمل الحكومة 
على  و  كبيرة  بسلطة  الفيدرالية 
بتنظيم  الواليات  تقنع  ان  عاتقها 
متفق  بشكل  بداخلها  الحكم  شؤون 
واالقتصادية  السياسية  األهداف  مع 
و االجتماعية، لكن بعض الواليات 

قد ال تقبل بذلك 
التتمة في ص2

متناسيا   الحالي،  العام  منتصف  في 
سوريا  سكان  نصف  من  أكثر  بأن 
اللجوء  دول  في  مهجرون  إما  هم 
و دول الجوار، أو أنهم يقيمون في 
عليها  يسيطر  التي  المناطق  خارج 
التي  الدولية  الحدود  نسبة  أن  و    ،
تزيد عن  15%،  ال  عليها  يسيطر 
على  سيطرته  عدم  إلى  باإلضافة 
بالتالي  و  سورية،  محافظات  عدة 
شرعية  يمتلك  ال  النظام-   فهو- 
تمثيل الشعب السوري و ال السيادة 

الوطنية على أجزاء كبيرة 
التتمة في ص2

بقلم: فؤاد عليكو  

عبداهلل كدو

النظام الفدرايل الخوف منه، والخوف 
)
ً
عليه....جتارب الشعوب )منوذجا

ــ من مواليد مدينة شقالوة ، 
ــ خريج كلية القانون ـ جامعة بغداد  سنة 1983 .

ــ عمل كپيشمرگه يف إعالم الثورة باجلبال ) فرتة الثمانينات ( ، 
ــ شغل بعناوين خمتلفة يف الصحافة ، مدير حترير جريدة )خبات ( ، ورئيس حترير 
ــ ل )ده نگاره (و)مه م(و)ويست( ، وهو رئيس حترير جملة )الصحفي(التابعة لنقابة 

ــ صحفيي كوردستان الىت تصدر باللغة العربية .
. )njo( ــ عمل يف تأسيس الكثري من املنظمات

ــ مستشار إعالمى وحمامي مستشار ألكثر من )25( سنة  ، 
ــ شارك يف إعداد قانون صحافة إقليم كوردستان ،  وقانون تقاعد صحفيي كوردستان.

ــ انتخب نقيبا«لصحفيي كوردستان منذ2011

الحال  هو  كما  التاريخية   الصدفة 
في بالد مثل جيبوتي ولوكسمبورغ 
وفي  والبحرين،  ولينخشتاين وقطر 
من  الصور  هذه  من  كثير  العالم 
الدول المستقلة التي ال تملك التاريخ 
وال المستقبل، ولكنها على كل حال 
الجديد  العالم  في  مكانها  أخذت 

وباتت جزءاً من األسرة الدولية .
ومع أنني مؤمن بدولة المواطنة التي 
والديانات  القوميات  فيها  تتشارك 

من  واحد  سياق  في  واللغات 
ولكن   ، اإلنسان  وحقوق  المواطنة 
الوصول  من  تكون  ما  أبعد  منطقتنا 
أن  النبيلة،والمؤسف  الغايات  هذه  إلى 
لالستبداد  فقط  يعود  ال  اإلخفاق  هذا 
الطاحنة،  الديكتاتوريات  تمارسه  الذي 
ثقافاتنا  جزءاًمن  لألسف  صار  إنه  بل 

المتهالكة،

التتمة في ص2

ـ  تاريخ الصحافة الكوردستانية هي تاريخ قضية شعب كوردستان 
مبراحله املتعددة .

ـ  اإلعالم لعب دور مهم يف ابراز الفعاليات واألنشطة ،  واملشاريع 
حلكومة إقليم كوردستان .

ـ  مع األسف جمال الصحافة املستقلة وصناعة الصحافة يف كوردستان 
رؤذئاوا ضعيفة إىل حد بعيد.

تعرب  اعالمية  قناة  او  منرب  عن  دائما  نبحث  كنا  األسف  مع  ـ  
عن جتربة اإلدارة الذاتية يف كوردستان سورية خارج تأثري اخلطاب 

املتشنج حلزب العمال الكوردستاني ومل جند ذلك .
:
ً
وفيما يلي نص احلوار كامال

اإلعالم غير الحزبي في ظّل مايتّم 
تداوله بأّن دستور اإلقليم متقّدم في 

هذا المنحى ؟
طبعاً من الصعوبة بمكاٍن، أن نسرد 
الُكردستاني  اإلعالم  به  مّر  ما  كّل 

واألطوار،  الحقب  هذه  طيلة 
كانت  أقول:  أن  أستطيع  باختصاٍر 
فتراٍت صعبةً بكّل المعاني ومشّرفة، 
قبل االنتفاضه لم نكن نمتلك األدوات 
الشرعية   المؤسساتية  والوسائل 

كالحكومة والبرلمان .
تنحصر  الصحافة  دور  فكانت 

قضية   عن  المصيري  الدفاع  في 
القيادة  وأغلب  ُكردستان،  شعب 
اإلعالم  في  شاركوا  والمناضلين 
وراديو  جريدةٍ  من  المتواضع 
نستطيع  ،لهذا  داخلية  ونشراٍت 
الصحافة  تاريخ  إّن  بحّقٍ  نقول  أن 
قضية  تاريخ  هو  الُكردستانية 
المتعّددة  بمراحله  ُكردستان  شعب 
التحّررية  الحركة  مناضلي  وتاريخ 

الُكردستانية.
على  سنواٍت  مضي  وبعد  واآلن 
للشخصنة  الرئيسية  األسانيد  وضع 

الدولية الُكردستانية،

التتمة في ص2
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كاك آزاد محدامني، نقيب صحفيي إقليم كوردستان 
العراق يف حوار خاص مع يكيتي... التتمة

القضية السورية الساخنة أمام املشاريع الباردة... التتمة

هل من بديل عن احلوار الكردي..؟

كردستان درس التاريخ وفرصة املستقبل... التتمة

القصوى   باالستفادة  واضٌح  تقّدٌم  هناك 
والصحافة  االثإعالم  تكنولوجيا  من 
من  العشرات  ووجود  األلكترونية، 
والمسموعة  المرئية  اإلعالمية  المنابر 
إقليم  في  الصحافة  وتنظيم  والمطبوعة 
 2007 لسنة   35 بالقانون  ُكردستان 
صحفيي  لنقابة  كان  أساساً  والمشروع 
األخرى  هي  نُّظمت  التي  ُكردستان 
المبادئ  عولجت  خاٍص،  بقانوٍن 
والرأي  التعبير  حريات  من  الرئيسية 
في هذا القانون الذي استفاد المشّرع من 
تجربة الدول المتقّدمة في هذا المجال، 
فالقانون نّظم المهنة وتداول المعلومة ، 
الصحافة  قانون  الثانية من  المادة  وفق 
)الصحافة حّرة وال رقابة عليها وحرية 
إطار  في  مواطٍن  لكّل  مكفولة  التعبير 
احترام الحقوق والحريات الخاصة وفق 
أخالقيات  بمبادئ  وااللتزام  القانون، 
الفدرالية  ميثاق  وفق  الصحفي  العمل 

الدولية(.

ما دور الصحافة واإلعالم في تحقيق 
عملية التنمية، بشكٍل عاٍم في اإلقليم ؟
عنصراً  أصبحا  واإلعالم  الصحافة 
فعاالً في مشاركة الرأي العالم الوطني 
ودمقرطة الحياة السياسية واالجتماعية 
اإلعالم  وكذلك  المجتمعي،  والسلم 
الفعاليات  إبراز  في  مهّماً  دوراً  لعب 
إقليم  لحكومة  والمشاريع  واألنشطة 

ُكردستان في كّل المجاالت.

و  الحزبي  اإلعالم  تقيّمون  كيف   
خالل  سوريا  ُكردستان  في  المستقل 

الحوار  عن  بديل  من  هل  سائل:  يسأل 
الكردي الكردي في حال الفشل..؟

المتواضعة،  نظري  وجهة  على  باالعتماد 
اعتقد بأنه ليس هناك أي بديل عن الحوار 
إال  مختلفين  متنازعين  طرفين  أي  بين 
والبدء  المفاوضات  طاولة  حول  الجلوس 

بالحوار فيما بينهما.
الكردية  الكردية–  الحوارات  اصبحت  لقد 
دولياً-  -المدعومة  سوريا  كردستان  في 
المحلي  المستوى  على  الساعة  حديث 
هذه  تأتي  حيث  الدولي،  وربما  واإلقليمي 
السياسية  التحوالت  مع  بالتزامن  الخطوة 
وال  سوريا؛  في  المتسارعة  واالقتصادية 
الذي يهدف  قانون قيصر  سيما مع تطبيق 

إلى تغيير النظام السوري القائم.
من  بمبادرة  الحوارات  هذه  انطالق  منذ 
سوريا  »قوات  قائد  عبدي  مظلوم  السيد 
الواليات  من  وبإشراف  الديمقراطية« 
الى  بعد  فيما  وتحولها  األمريكية،  المتحدة 
هذه  نجاح  بهدف  و«ضامن«  »راعي« 
إلى  جوهرها  في  تستند  التي  الحوارات، 
»اتفاقية دهوك« المبرمة بين الجهتين  في 
من  برعاية   ،2014 األول  اكتوبر/تشرين 
إقليم كردستان العراق، والتي نّصت  قيادة 
على تشكيل مرجعية سياسية كردية، على 
المجتمع  »حركة  تمثيل  نسبة  تكون  أن 
الوحدة  أحزاب  )الحقاً  الديمقراطي« 
 40 فيها  حزباً(   25- الكردية  الوطنية 
الكردي«  الوطني  و«المجلس  المائة،  في 
لألحزاب  المائة  في  و20  المائة،  في   40
الجسمين  في  المنخرطة  غير  والقوى 
يكون  أن  على  االتفاق  تّم  كما  السياسيين. 
شخصاً،   32 المرجعية  أعضاء  عدد 
»حركة  من   12 اآلتي:  وفق  ممثلين 
المجتمع الديمقراطي«، 12 من »المجلس 
الوطني«، وثمانية من القوى السياسية من 
هذه  ومهمة  المذكورين.  اإلطارين  خارج 
المرجعية هي »رسم االستراتيجيات العامة 
شراكة  وتشكيل  الموحد،  الموقف  وتجسيد 

السياسة

مرحلة الثورة السورية ؟
الماضية  السنوات  خالل  نّظمنا 
روج  و  باشور  لصحفيي  الموتمرات 
في  الدورات  من  الكثير  فتح  مع  آفا، 
وأخالقيات  المهنية  السالمة  مجال 
العمل الصحفي لزمالئنا في روج آفا، 
مع األسف أّن مجال الصحافة المستقلة 
وصناعة الصحافة في ُكردستان روج 

آفا ضعيٌف إلى حّدٍ بعيٍد.

وأفرعه  الُكردستاني  العمال  حزب 
ُكردستان  أجزاء  بشؤون  يتدّخلون 
للتدخالت  الذرائع  ويقّدمون  األخرى، 
التركية وزعزعة أمن المنطقة.. كيف 
العراق  ُكردستان  إقليم  إعالم  يتناول 
تنسيق  هناك  وهل  ؟  السياسات  هذه 
بينكم كمؤسسة إعالمية دستورية مع 
الصعيد  على  ُكردستان  أجزاء  بقية 

اإلعالمي ؟
مع االسف كنّا نبحث دائماً عن منبٍر أو 
اإلدارة  تجربة  عن  تعبّر  إعالمية  قناةٍ 
خارج  سوريا  ُكردستان  في  الذاتية 
العمال  لحزب  المتشنّج  الخطاب  تأثير 
وخاصةً  ذلك  نجد  ،ولم  الُكردستاني 
جانب  في  سواًء  األحداث  وقوع  أثناء 
روج آفا أو إقليم ُكردستان، نحن عملنا 
منذ سنواٍت، لتشكيل وتنظيم )فدراسيون 
تشمل  بحيث  الُكردستانية(،  الصحافة 
كّل  وتضّم  ُكردستان،  أجزاء  كّل 
لقضية  ودعماً  لتكون درعاً  الصحفيين 
وقمنا  المركزية،  ُكردستان  شعب 
،بما  البقع  كّل  الى  كثيرةٍ  بزياراٍت 

بكّل  ،والتقينا  أوروبا  و  تركيا  فيها  
وجيزةٍ  فترةٍ  وقبل  المؤثّرة،  األحزاب 
التابع  الحّر  اإلعالم  اتحاد  استقبلنا 
وثيقة  معهم   وقّعنا  و  الذاتية،  لإلدارة 
دعم  ،منها  نقاط جوهرية  على  تفاهٍم  
مشروعنا اآلنف الذكر أي الفدراسيون 
الكراهية  خطاب  عن  واالبتعاد 
ُكردستان  شعب  قضايا  عن  والدفاع 
مع  اتفاق  هناك  وسيكون  المركزية، 
شبكة الصحفيين الُكرد السورية قريباً، 
ذلك،  في  ومستمرٌّ  ماٍض  والتنسيق 
تناول  حول  االتفاق  يكون  أن  المهم 
بشكٍل  الخاصة  ُكردستان  إقليم  مشاكل 

مهني وإعالمي.

إعالمية  مؤسسٍة  نظر  وجهة  من   
كيف  والُكردي،  العام  للشأن  متابعٍة 
تقيّمون أداء الحراك السياسي الُكردي 

في ُكردستان سوريا ؟
عاٌم  اتفاٌق  هناك  يكون  أن  نأمل  نحن 
و شامٌل بين كّل األحزاب الُكردستانية 
عن  واالبتعاد  سوريا،  في  الوطنية 
قضية  يخدم  ال  الذي  السياسي  التعنّت 

شعبنا بأّي شكٍل ومشاركة الجميع.
تحديات  هناك  أّن  أعرف  أنا  بالتأكيد   
على  جداً  وصعبة  جسام  ومسؤوليات 
السوري  و  الُكردستاني  الصعيدين 
منها  سوريا  ُكردستان  في  شعبنا  أمام 
في  ديموقراطيٍ  دستوٍر  إلى  التوّصل 
مصير  تقرير  بحّق  يعترف   سوريا 

شعب ُكردستان في سوريا

من البالد، إضافة إلى تناقضه مع قبوله، 
المزعوم، لعملية التسوية الدولية، التي 
فيما هو   ، االنتخابات  تنص على سلة 
يصر على اجراء االنتخابات الرئاسية 

بدون أي اعتبار للقرار الدولي .
في  التفكير  إلى  روسيا  دفع  ما  هذا 
الدول  مع  التالقي  خيار  استئناف 
الضامنة في »أستانة« ، وإحياء حلف 
ثالثي مقابل السياسات األميركية إزاء 
سوريا ، و انعقدت الجولة ال 15 في 
دام  توقف  بعد  الحالي  شباط  منتصف 
أساسي  بشكل  فيها  ونوقش  عام،  لمدة 
واستمرار  الدستورية،  اللجنة  موضع 
وقف  اطالق النار في الشمال الغربي ،  
ذلك على اعتبار  أن »قانون قيصر« 
الهدف  أمام  عوائق  يضع   ، األمريكي 
 « أموال  على  الحصول  في  الروسي 
إعادة اإلعمار«، و يوقف جميع أشكال 
خلفية  على  اقتصادياً،   النظام  دعم 
طرح  في  واشنطن   رغبة  استمرار 
للتسوية  جنيف  عملية  الى  االحتكام 
ترغب  بينما    ، سوريا  بشأن  الدولية 
بديلة،  مسارات  إلى  بالذهاب  موسكو 
على  العمل  مع   ، النظام  على  تُبقي 
تشكيل جيش مواٍز داخل جيش النظام، 
يمكنه ضّم معارضين، تقبلهم موسكو، 

عماد برهو

 صحفي كردي 

عبداهلل كدو

 فعلى الرغم من زوال حكم صدام حسين 
العراقي  المجتمع  ولكن  عاماً  عشرين  منذ 
المواطنة  صناعة  على  قادر  غير  زال  ال 
إلى  السياسي  االستبداد  من  انتقل  أن  بعد 
تحت  بالكامل  ووقع  المذهبي،  االستبداد 
واإليديولوجيا،  والعشائر  العمائم  تأثير 
والحال في سوريا ليس افضل من  ذلك فقد 
متوحش،  بشكل  الطائفية  لعنات  استيقظت 
االنقسام  بان  االعتراف  المؤلم  ومن 
من  إيالماً  وأشد  أخطر  بات  المجتمعي 

التشظي السياسي.
مبتسمين  الحديثة  الدولة  الكرد  دخل  لقد 
مبتهجين، ولم يكن الحلم الكردي يعني أكثر 
من االستقالل والعيش الكريم، وقناعتي أن 
حكماءهم لم يكونوا يعتقدون أننا بحاجة إلى 
إلى  نحتاج  ما  بقدر  منفصل  سياسي  كيان 
نتشارك  وطن  في  النبيل  والعيش  الكرامة 
فيه الحياة الكريمة مع أبناء الوطن، وتنجز 

فيه حقوق اإلنسان.
المواطنة  دولة  أن  كانت  الصدمة  ولكن 
وقعوا  الكرد  وأن  أبداً،  تأت  لم  الموعودة 
الفارسية  القومية  بين  مثلث  حصار  في 
العراق  في  العربية  والقومية  إيران  في 
وسوريا والطورانية التركية، وبات عليهم 
أن يناضلوا في كل محفل إلثبات أنهم أبناء 
هذه األرض وملحها وترابها، وهكذا عاش 
منعوا  والقهر،  األسى  مائة عام من  الكرد 
وشاهدوا  وأغانيهم  وتراثهم  لغتهم  من  فيه 
فيه زعماءهم على أعواد المشانق، ورأوا 
فيه عشرات اآلالف ال يملكون وثيقة هوية 
وال جواز سفر، وال يعترف لهم بحق وال 
حقوق حتى يؤدوا الوالء والطاعة للمستبد 
فيمنحهم  بعين عطف  إليهم  ينظر  قد  الذي 
ينشغل  وقد  ومكرمة!!  مناً  حقوقهم  بعض 

عنهم فتغيب هذه الحقوق عقوداً مديدة.
ولغته  بأرضه  تمسك  كردي  كل  وصار 
يعاقب  الوطني،  والئه  في  متهماً  وتراثه 
منحت  فيما  والمتاركة  والتجاهل  بالتجهيل 
والحكومية  السياسية  المناصب  بعض 
عن  التخلي  على  وافقوا  الذين  ألولئك 
الثقافة الكردية واللغة الكردية والهم القومي 
البعثي  المصطلح  على  ووافقوا  الكردي، 
وهو  عربياً،  صار  العربية  تكلم  من  بأن 
تعريف محير ال وجود له في األبستمولوجيا 
الديموغرافية، يرفضه الواقع والنسب والدم 
بثقافته  مسكوناً  الكردي  وظل  والثقافة، 
وكرديته على الرغم من قفص الوهم الذي 
القومي  المشروع  أصحاب  له  زخرفه 

العربي.
السورية  الحكومات  قانون  يشأ  ولم 
بالحقوق  للكرد  يعترف  أن  المتعاقبة 
البعث  حكم  يأذن  ولم  المشروعة  الثقافية 
كردية  مدرسة  بافتتاح  سنة  خمسين  منذ 

د. محمد حبش 

إلى الفيلق الخامس،  ضد والء بعض 
وكذلك   ، إليران  النظام   جيش  فرق 
ضّد المليشيات الشيعية  الموجودة في 

سورية.
رسالة  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  هنا  و 
إلى   « يفيموف   « الروسي  السفير 
النظام السوري حول ضرورة االهتمام 
والتقليل  للسكان،  المعيشي  بالوضع 
و  واالعتقاالت،  األمنية  الضغوط  من 
إلى  كإشارة  اقتصادية،  حلول  إيجاد 
الرغبة في اإلبقاء على النظام، و توفير 
الشروط الالزمة لذلك وسط الكالم عن 

البدائل وآخرها المجلس العسكري.
في  األسد  استمر  إن  األحوال،  في كل 
حملته االنتخابية، فهذا يعني أن موسكو 
و   ، عليه  اإلبقاء  خيار  اختارت   قد 
حينئذ ستضطر للبحث في كيفية توفير 
الخيار  لهذا  الخارجية  المستلزمات 
والمعارضة  الثورة  قوى  أن   حيث   ،
االنتخابات  ترفض  ستظل  السورية 
الرئاسية طالما أن األسد أحد المترشحين 
لها، و من تلك المستلزمات السعي لدى 
بتخفيف  إلقناعهما  والغرب   واشنطن 
بفتح  والسماح  النظام،  على  العقوبات 

الطريق أمام عملية إعادة اإلعمار.
خطاب  ،أن  بالذكر  يجدر  هنا  و   .
الرئيس بايدن، حول السياسة الخارجية 
قد  المقبلة،   المرحلة  في  األميركية 

كشف عن  سياسة إدارته تجاه سورية، 
إشارة  أي  الخطاب  في  يرد  لم  حيث 
إليها، مما يعني بأن سوريا ليست على 
المرحلة  في  إدارته  أولويات  قائمة 

المقبلة. 
ويتضح ذلك أكثر من خالل طروحات 
بالشأن  المختصين  األمريكيين  بعض 
السوري، الذين  يطالبون باتباع طريقة 
خطوة«،  »الخطوة  طريقة   جديدة، 
لتشجيع األسد و استدراجه للتجاوب  مع 
عملية السالم المبنية على قرار مجلس 
األمن  2254   ، وهناك من  يقترح  
بأن يتم ذلك علنية، على مرأى ومسمع 
التفكير   دون  األسد،  إلحراج  العالم 
بممارسة ضغوط تكفي لالستعجال  في 
تنفيذ عملية التسوية الدولية في سوريا، 
إدارة   اهتمام  عدم  يقوي  ما  أن  ويبدو 
المرحلة  في  السوري  بالملف  بايدن 
المتحدة  الواليات  أن  ، هو   المنظورة 
موارد  استخدام  بدون  أهدافها  تحقّق 
كبيرة، و بتكاليف بسيطة، مع تقبل  كل 
روسيا و إيران لألمر و التكيف معه .

إبقاء  تكون سياسة  بأن  يخشى  عليه  و 
وإبقاء   ، عليه  هي  ما  على  األمور 
الملف السوري قيد التفاوض مع إيران 
ارتياد  »مغامرة«  عن  بعيدا  وروسيا، 
إدارة  سياسة  هي   ، المجهول  الجديد 

بايدن تجاه القضية السورية.

والتوجه  الذاتية،  اإلدارة  هيئات  في  فعلية 
نحو الوحدة السياسية واإلدارية، ومشاركة 

كل المكونات األخرى«.
بدأت جوالت الحوار الكردي الكردي بين 
»اإلدارة  مظلة  تحت  المنضوية  األحزاب 
الوطني  »المجلس  وأحزاب  الذاتية«، 
األكبر  السياسيان  الكيانان  وهما  الكردي، 
في المشهد السوري الكردي، بجولة أولى 
)بدأت في نيسان من العام الماضي وانتهت 
بـ«الناجحة«،  وصفت  حزيران(   17 في 
على الرغم من أن المتحاورين لم ينخرطوا 
خاللها في مناقشة الملفات الخالفية واألكثر 
حزب  استمرار  مع  بالتزامن  أهمية، 
بسياساته  د(  ي  )ب  الديمقراطي  االتحاد 
بالرأي،  يخالفه  من  كل  تجاه  التصعيدية 
الى  وسوقهم  االطفال  خطف  واستمرار 
التعلم  مناهج  وفرض  االجباري،  التجنيد 
دون  شعبنا  أبناء  عموم  على  بهم  الخاصة 
أن يلتزم به الكثير من أبناء مسؤولي هذه 
على  التضييق  سياسة  واستمرار  االدارة، 
وتهجم  الكردي،  الوطني  المجلس  أحزاب 
شورشكر  جواني  »الثورية«  منظمتهم 
بعد  وفيما  المجلس،  ومكاتب  مقرات  على 
والمدرسين  واإلعالميين  النشطاء  خطف 
بحجج متعددة، األمر الذي خلق الكثير من 
الطرف  هذا  نية  أمام  االستفهام  عالمات 
بالسير نحو إتمام هذا االتفاق الذي ينتظره 

شعبنا.
الكردي  الكردي  الحوار  جولة  انتهت 
األولى في 17 من شهر حزيران الماضي، 
اإلدارية  السالل  جميع  خالله  بحثوا 
والعسكرية واالقتصادية لتفضي إلى اتفاق 
كردية  مرجعية  وتشكيل  شامل  سياسي 
مشتركة،  وعسكرية  مدنية  إدارة  وتأسيس 
مشتركا،  بيانا  الكرديان  الطرفان  وأصدر 
وانتهاء  اتفاق  إلى  فيه  التوصل  أعلنا 
وأن  بينهما،  الحوار  من  األولى  المرحلة 
اتفاقية »دهوك« عام 2014 حول »الحكم 
والدفاع«،  والحماية  اإلدارة  في  والشراكة 
بين  الجاري  الحوار  لمواصلة  أساسا  تعد 
الوفدين، بهدف الوصول إلى التوقيع على 

اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.
نائب  روباك  ويليام  األمريكي  السفير  من 

دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  مبعوث 
زهرة  بالسيدة  مرورا  سوريا،  إلى  ترمب 
بيللي مبعوثة الخارجية األميركية والسفير 
جيمس جيفري، وصوال الى آخرهم جويل 
ريبون لم تبد اإلدارة األمريكية- الى اآلن - 
جدية في رعايتها للحوار الكردي الكردي، 
التي استغرقت فيها  المدة الطويلة  ال سيما 
هذه الجوالت، وعدم وجود بوادر النجاح، 
أمريكا  صحوة  يترقب  الكردي  والشارع 
ممارسة  خالل  من  الجدية  فيها   تظهر 
الضغط - على الطرفين- باتجاه انجاح هذه 

الحوارات. 
سوريا  “قوات  قائد  تحدث  مؤخرا 
عبدي،  مظلوم  )قسد(،  الديمقراطية” 
الحوار  من  جديدة  لمرحلة  االستعداد  عن 
الكردي- الكردي في سوريا، الذي بدأ بدعم 

دولي في تشرين الثاني 2019.
في  حسابه  عبر  تغريدة  في  عبدي  وقال 
من  إنه  المنصرم،  العام  أواخر  “تويتر” 
»الوحدة  لمرحلة  االستعداد  الجميع  واجب 

الجديدة«.
الحوار  نجاح  »قسد«  هدف  أن  وأضاف 
الكردي- الكردي، واالتفاقات التي توصلت 
مصالح  وتحمي  “مهمة  األطراف  إليها 

شعبنا« .
األرض عبر  يحدث على  لما  المتتبع  لكن 
في  الديمقراطي  االتحاد  منظومة  استمرار 
معارضيه،  ضد  والقمع  التضييق  سياسة 
والتصريحات النارية اليوم من جناح يعتبر 
التعبير،  صح  ان  »الصقور«  فريق  من 
والتي تدعو علنا الى نسف هذه الحوارات 
والشخصيات  الرموز  استهداف  من خالل 
والتهم  العبارات  بأبشع  ونعتها  الكردية، 
الشعب  مصلحة  في  مطلقا  تصب  ال  التي 

الكردي، بل هي في مصلحة أعدائه.
في  الكردي  شعبنا  بأن  نقول  ان  يبقى 
الى نجاح  كردستان سوريا يطمح ويتطلع 
الوحيد  الحل  يعتبرها  التي  الحوارات  هذه 
لنيل حريته ومطاليبه التي خرج من أجلها 
في  السوريين  إخوتهم  الى جانب  بها  وناد 

مختلف المدن والبلدات.
وفي النهاية، نعود ونطرح السؤال األول: 

هل من بديل عن الحوار الكردي..؟.

روسية  مدارس  فيها  البلد  أن  رغم  واحدة 
عيد  وحتى  وصينية،  وفرنسية  وايرانية 
الشعب  نصف  به  يفرح  الذي  النيروز 
السوري على أقل تقدير ألسباب اجتماعية 
وتاريخية متعددة لم يشأ البعث أن يعترف 
اشتد  السوريين، وحين  لجزء من  به عيداً 
الغضب الكردي من هذا النكران تم ابتكار 
فكرة احتيالية وتم اإلعالن عن عطلة عيد 
األم وهو ما يصادف عيد النيروز في إرادة 
الكردي  بالفرح  االعتراف  لعدم  واضحة 
كيدية  ممارسة  وهي  الكردي،  والعيد 
سخيفة غايتها منع شعور هذا الشعب النبيل 

بالحرية والفرح والبهجة. 
اشتداد  هو  اليوم  نواجهه  ما  أخطر  ولعل 
خالل  وعربيا  كرديا  االنفعالي  الخطاب 
الغاضبة  والمساجالت  األخيرة،  األشهر 
التواصل  وسائل  صخب  تمأل  التي 
الشقاق  من  بمزيد  ينذر  وهو  االجتماعي، 

والخراب.
وأمام هذا التحريض المستمر على وجوب 
التخلي عن كل ثقافة أو تراث غير عربي 
الالمكان، حيث ال  في  نفسه  الكردي  وجد 
تدعوه  دولة  محيط  في  يتوازن  أن  يمكنه 
مشروعه  من  االنسالخ  إلى  الوسائل  بكل 
ولغته،  وثقافته  التاريخي  وتراثه  القومي، 
وقانون  عدالة  دولة  إطار  في  ليس  ولكن 
وتحقق  الديمقراطية،  القيم  على  تقوم 
عن  النظر  بغض  الناس  بين  المساواة 
ال  آخر  شوفيني  اطار  في  وإنما  قومياتهم 
يمكنه حتى من الحقوق الثقافية المشروعة 
وأغناه  للتاريخ  غنى  انه  يعتقد  شعب  ألي 

ومنح العالم نشيده وفرحه.
بأرضهم  تمسكوا  الذين  الكرد  على  وكتب 
قطار  خارج  يكونوا  أن  ومزارعهم 
يقدم هذه  النظام نفسه  تماما، وبات  التنمية 
تعليميا،  النامية  بالمحافظات  المحافظات 
المحافظات  لجملة  ملطف  تعبير  وهو 
والقمح  القطن  أرض  أنها  مع  المتخلفة، 

والنفط والغاز السوري.
بالطبع فإن هذه السلوكيات المنحازة قادت 
الى نكران من نوع آخر فهناك كتلة كبيرة 
الريبة  يمارسون  باتوا  الكرد  مثقفي  من 
ويعتبرون  عربي  شأن  كل  في  نفسها 
التاريخية  ألرضهم  احتالل  حالة  العرب 
وثقافتهم ولغتهم وبدأ تيار واثب يهاجم كل 
ما هو عربي وإسالمي بوصفه سوط قهر 
يجدوا  لن  وأنهم  الكرد  فوق جبين  مبسوط 
آفاق المستقبل إال حين يصرخون في وجه 
نكن  ولم  مختلفون  نحن  واإلسالم،  العرب 
وال  حضارتكم  من  جزءا  األيام  من  يوما 

نريد أن نكون كذلك.
وال يخطئ المراقب اليوم رؤية تيار عريض 
من الكرد يتأسس على مناهضة الحضارة 
عن  هؤالء  ويبحث  واإلسالمية،  العربية 
باإلسالم  لها  صلة  ال  للكرد  عتيقة  جذور 
واإلزيدية  الزرداشنتية  في  ويلتمسونها 

والكاكائية وغيرها من التصورات الدينية، 
مع أن صلة الكرد بهذه الثقافات الروحانية 
ال تعدل في شيء ارتباطهم وارتباط آبائهم 
ودورهم  العليا  اإلسالم  بقيم  وأجددهم 

التاريخي في بناء الحضارة اإلسالمية.
السياسية  المشاركة  عن  الحديث  وقبل 
أرضهم  على  قامت  التي  والدول  للكرد، 
وجبالهم، فقد قدمت دراسة عن أهم أعالم 
الكرد في التاريخ اإلسالمي، وهي محض 
الصالح  ابن  كان  فقد  سريعة،  ومضات 
الكرد  علماء  من  اسم  أول  الشهرزوري 
ويمكن  اإلسالمية،  الثقافة  في  المشهورين 
علماء  أبرز  هو  الصالح  ابن  إن  القول 
مصطلح الحديث، وقد اعتبرت خياراته في 
علم الحديث صيغ اإلجماع التي يتلقاها عنه 

العلماء في كل مراحل التاريخ.
الدين  مجد  االمام  الثالثة  األئمة  االخوة 
الحسن  أبو  واالمام  الدين  ضياء  واالمام 
بن األثير الجزري، أبناء جزيرة ابن عمر 
اإلسالمية  للحضارة  قدموا  وقد  وبوطان، 
مكتبة هائلة من إبداعهم تنتصب اليوم في 
يمكن  وال  علم،  وبيت  ومدرسة  مكتبة  كل 
أن  اإلسالمية  الثقافة  في  علمي  لبحث 
يتجاوز جامع األصول والنهاية في غريب 
في  والكامل  الغابة  وأسد  واألثر  الحديث 
الكرد  األعالم  هؤالء  قدمها  التي  التاريخ 
اإلسالمية  الحضارة  قدمتهم  وقد  الثالثة، 
وزراء محترمين في الدولة األيوبية تركوا 

بصماتهم حاضرة في التاريخ اإلسالمي.
وابن  الفارسي  سبيويه  فعل  وكما 
الكازاخي  والفارابي  األوزبكي  سينا 
الدين  وجمال  الفارسي  والفيروزابادي 
األفغاني، فإن األعالم الكرد قدموا تراثهم 
والرسول  باإلسالم  حباً  وخلدوه  بالعربية 
والرسالة ولكنهم كانوا يعودون في العشي 
بالكردية  فيغنون  وجيرانهم  بيوتهم  إلى 
في  يروا  أن  دون  النيروز  في  ويرقصون 
القومية  آلمالهم  عدواً  اإلسالم  أو  العروبة 

والعائلية. 
ولو  كثيرة،  إسالمية  دول  في  أسهموا  لقد 
التي  الدول  هذه  طبائع  في  تبحث  رحت 
التي  الدول  أنها  لرأيت  الكرد  فيها  ساهم 
وكرامتهم،  وحضارتهم  تاريخهم  احترمت 
الدولة  إلى  نشير  أن  تماماً  الواقعي  ومن 
لدور  صورة  أوضح  كانت  التي  األيوبية 
الكرد في العالم اإلسالمي، فقد: قامت هذه 
مواجهة  في  جبار  تاريخي  بدور  الدولة 
أطماع أوربا الصليبية واستطاعت دحرهم 
الكردي  الزعيم  بقيادة  المقدس  بيت  في 

الهائل صالح الدين يوسف بن أيوب.
الدين وال أي من أوالده  لم يطرح صالح 
كردية،  دولة  األيوبية  الدولة  تكون  أن 
ولكنهم في الوقت نفسه لم يقبلوا أن يسرقها 
شعب آخر، لقد كانت يقظة في هذا الشرق 
للحزبية  عابراً  وطناً  وكانت  اإلسالمي 
واالنتصار  العدالة  روح  وكانت  القومية، 

كافية لري كل النوازع الوطنية المشروعة.
في  الشام  بالد  تكون  ان  المؤسف  ومن 
بدولة  تنعم  الميالدي  عشر  الثاني  القرن 
أبناء  للقوميات وقائمة على تشارك  عابرة 
ثم  ومسؤولياتها،  الدولة  بموارد  األرض 
القومية  الدولة  إلى  قرون  ثمانية  بعد  نرتد 
على  تفرض  التي  المتعصبة  الشوفينية 
الناس لساناً واحداً وتاريخاً واحدا، ويتوالى 
في  أوقافها  ووزير  جمهوريتها  رئيس 
أسبوع واحد لنفي كل ثقافة أو قومية تعيش 
واتهامها  وجحودها  وإنكارها  الوطن،  في 
البعث  حزب  نسق  على  تماماً  كان  ما  إال 

العربي اإلشتراكي!
في  تاريخياً  قامت  التي  الدول  أما 
الدولة  ومنها  كثيرة  فهي  الكرد  مناطق 
الشدادية  والدولة  البرزيكانية  الحسنية 
والدولة  المروانية  الدوستكية  والدولة 
والسورانية  األردوالنية  والدولة  العنازية 

فيدراليات  وهي  والباباوية،  والبهدينانية 
كانت تقوم في كنف الخالفة، في أراضي 
حبال  على  تمشي  التاريخية،  كردستان 
والسالجقة  البويهيين  بين  المصالح  تقاطع 
وتكرر  والعثمانيين،  والخوارزميين 
المشهد ذاته، تزداد المظالم فيطالب الكرد 
فيرضون  المواقف  تتحسن  ثم  باالستقالل، 
التاريخ  طبع  مشهد  وهو  بالفيدرالية، 
الكردي كله بطابع المشاركة العملية في كل 
نشاط سياسي تاريخي في أرض كردستان.
لن يكون في قدرة هذه المقالة سرد تاريخ 
التاريخ  في  وأبطالهم  ورجالهم  الكرد 
اإلسالمي، ولكنها دعوة للحكمة والبصيرة، 
األنظمة  عن  مختلف  نموذج  وتقديم 
المنطقة  حكمت  التي  المستبدة  الشوفينية 

بروح قومية متعصبة خالل مائة عام.
كل ما تريده هذه المقالة أن تشير للمشروع 
فيه  ويشارك  يقوده  الذي  الجديد  الوطني 

بالعربية  أبناؤه  فيه  ويغني  وكرد،  عرب 
واآلشورية،  والسريانية  والكردية 
االستبداد  هو  واحداً  عدواً  ويواجهون 
والتوحش، سواء ظهر على صورة بسطار 

عسكري او عمامة دينية.
إنهم بالفعل بعد ثمان سنوات من المسؤولية 
المباشرة باتوا أمام استحقاق تاريخي كبير، 
نموذج  لتقديم  ذهب  من  فرصة  ولديهم 
التاريخ  في  عانوا  الذين  فالكرد  مختلف، 
من تهميشهم وظلمهم لصالح برامج قومية 
بديالً  يقدموا  أن  اليوم  مدعوون  عنصرية 
مختلفاً من الوعي، ويؤسسوا لجتمع مدني 
حقوق  فيه  وتسود  العدالة  تحكمه  حقيقي 
وال  بغربة  فيه  مقيم  يشعر  وال  اإلنسان، 
حاكم فيه بسطوة، ال فضل فيه لعربي على 
كردي وال لكردي على عربي إال بالتقوى 

والعمل الصالح.
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محمد زكي أوسي      2ـ2
ومن هنا فإّن التراث كبحٍث وكمهمٍة 
تستوجب االرتكاز وكقاعدةٍ مركزية 
في منهجية البحث والتقصي و نوع 
رئيسة  وكخطوةٍ   ، الجاد  العمل 
على  اإلعتماد  وكضرورة  يتوّجب 
مبدأ التوثيق من جهة والتخطي معها 
إلى العمل الميداني فيه ، خاصةً إلى 
المواقع والبيئات المتقاطعة مع العمل 
المستهَدف استقصاًء ، وكمثال : إن 
أردنا توثيق ظاهرة - كجك والوك 
- فمن الطبيعي أن يكون ل  - جيايي 
حضوره   ، قرجوخ  جبل   - بروج 
جيايي  كما   ، الذهنية  في  المتّقد 
ملحمة  في  مالن  ودشتا  عبدالعزيز 
هذا   - عڤدي  ودرويشي  عدولي   -
وبالضرورة  سيفرض  الذي  األمر 
إن  للمواقع  ميدانية  بزياراٍت  للقيام 
أو  حيكت  التي  البيئات  أو  وِجدت 
تأّسست عليها ذلك المبحث الخاص 
، األمر الذي سيؤّسس لحالٍة نفسية 
تتقاطع مابين التعاطف مع شخوٍص 
كما   ، آلخرين  كرٍه  أو  الحدث  في 
للعامة  يبّرر  وقد   ، وبكو  مموزين 
ذلك ، عكس الباحث الذي يفترض 
 ، التعاطف  روحية  من  التجّرد  فيه 
البيئة  هذه  توفّره  ما  مع  والتعاطي 
من دالئل قد تطيح بكّل قوام النص 
بين سرده الشعبوي وآفاقه الملحمية 
أال  وعلينا   ، األسطورية  بأبعادها 
فقد   ، حيوياً  أمراً  نتجاهل  أو  ننسى 
تتوّسع وفق معطيات وأمور - ربما 
لم تكن قد تخطر على بالنا مطلقاً - 
بيئات عدة تتجاور وتتقاطع  فتشمل 
سأسوق  لها  وكأمثلة  النمط  في 
 ، متيني  الوكي  أغنية   : مثالين 
الُكردي  التراث  في  الوك  ومدلول 
ولكن  المهم هو هنا ؟ تلك الظاهرة 
وتساقط  والغناء  بالحدث  المرتبطة 
مع  بالترافق  حزناً  الشجرة  أوراق 
وذات   ، جهٍة  من  متيني  الوكي 
ورق  تساقط  عن  المروي  األمر 
سينم  أغنية  مع  سيڤوك  سيڤ  نبتة 
الظاهرة  أدّون  هنا  فأنا  وبالتأكيد   -
بالتأكيد  أربطها  كنت  وان  المحكية 
فيها  األسطوري كمالحم  بعدها  مع 
درجة  إلى  يوصلها  ما  الحنينية  من 
المناحات - وفي العودة من جديد إلى 
األهم وخاصةً في عملية االستقصاء 
التسجيل  تستوجب  والتي  النظري 
 ، وبحرفيٍة  األنماط  لتلك  الدقيق 
بحيث تكون مخارج ونطق الكلمات 
سليمة - كمثاٍل - وتتالي مشابهاتها 
كّل  من  هنا  األهم  ويبقى   ، كتابةً 

عن  البحث  في  السعي  الخطوات 
وِجدت  أو  ذُكرت  إٔن  المدّونات 
ومطابقتها  الجمع  عملية  وبعد   ،
جداول  فتح  ثم  ومن  وتقاطعها  كما 
التقاطع والمشترك وأيضاً المختلف 
صعوبةً  األكثر  العملية  ستبدأ    ،
في  البحث  مهمة  بها  وأعني   ،
إن  المتشّكلة  والمعاني  المرادفات 
للكلمات التي توحي - تحّدد المعنى 
في  مثالً  ولتختلف  تتقاطع  حتى  أو 
ال   ، ألحداث  أو  التفاصيل  بعض 
في  ولكنها  التسميات  في  بل وحتى 
لتختلف  تتواصل  قد  العام  السياق 
 ، الجمل  وتراتبيات  األنساق  في 
أوتتقارب لتصل إلى النهاية ، ومعها 
قد تختلف الخواتيم من سرٍد أو روايٍة 
إلى أخرى حسب البيئات والمناطق 
، وقد تصل إلى حّد التناقض وذلك 
 ، المجتمعات  تطور  مراحل  حسب 
من  المواقف  إليه  آلت  ما  وبالتالي 
نمط  تشّكل  في  المؤثّرة  الظواهر 
تلك  المتحوالت  وانعكاس   ، الوعي 
 ، المجتمع  ذات  ونمط  بنية  على 
كالموقف من المرأة مثالً في أنساق 
تراثية ُكردية وبأزمان مختلفة أيضاً 
، كحالة زمبيل فروش مع الخاتون 
أنماط   - وبأشكال  األمير  زوجة 
والتي   ، المحكي  الغنائي  قّصها 
تجّسدت  معاكسة  حالة  مثالً  قابلها 
قوننة  وملحمة  سينم  سريالية  في 
المحصلة  وفي   ، وصونها  الشرف 
بقايا  هي  القصص   هذه  إّن   :
القدم،  لمالحم أسطورية سحيقة في 
سياقيتها  على  وحافظت  صمدت 
وكثير من عباراتها اإلرثية ال تزال 
التراثية  ألبعادها  وبأمانٍة  حاملةً 
بعضها  إّن  البل   ، النسيان  متحّديةً 
األسطوري  نسقها  حلة  في  التزال 
خالل  من  كلماٌت  فيها  فتتوارد   ،
حينما   : وكمثال  الشفهي  السياق 
تقال في السرد القصصي - دما ب 
باني ڤا جو - عندما صعد أو ذهب 
 - المقدمة   - الجملة   ، األعالي  إلى 
المطلع الذي يذّكرنا بمطلع أسطورة 
الخلق والتكوين ، وباختصاٍر شديد 
التدوين  ندرة  من  الرغم  وعلى 
في  الدراسات  ثم  ومن  والتوثيق 
إال   ، واألسطوري  التراثي  الجانب 
أنه يمكننا القول ومن دون مجازفة 
على  يحتوي  الُكردي  التراث  إّن   :
مخزوٍن هائل سواء بالكم ، أو وهذا 
في  التأريخي  بالتدّرج   : األهم  هو 
مواكبة النمو المجتمعي والمتحوالت 
 ، التاريخ  عبر  بها  مّرت  التي 

ولكنها في المحصلة بقيت - التراث 
واإلرث الُكرديتين - وبكافة أنماطها 
ظلّت ولآلن ترتكز على ذات النمط 
النقيضين  المحّدد والمعروف بثقافة 
أو الضدين بدءاً من الحياة فالموت 
ومتواليات البيئة الزراعية المستقّرة 
والحالتين  المتنقّلة  الرعوية  أو 
تفرضان ذات النسق الطقسي والتي 
وببونٍط  أيضاً  معرفياً  اختِزلت 
عريٍض تحت عنواٍن مفصلي ُعرف 
بثقافة الموه - أي الماء ، فكان موسى 
أي - ابن الماء ، وآباسا - تلك القبيلة 
جذرياً  والمتقاطعة  الكبيرة  الُكردية 
مع ممي آالن أو مم آباسي ، ناهيك 
عن مموزين / مم و زين وممي آالن 
جالدت  المير  كلّها  اختزلها  والتي 
بدرخان بمقولٍة رائعة ال أشّك مطلقاً 
بأنها ترّسخت في ذهنيته إال كنتاجٍ 
لبحث وتقّصٍ حقيقي ، ولن أستغرب 
أيضاً أن تظهر مستقبالً شذراٌت من 
هذا القبيل في مسوداته .. يقول ، ال 
االسم  بأّن  جالدت  المير  يصّر  بل 
 ( - األسطورة هي  للملحمة  الفعلي 
مموزين ( وليس مم و زين ، هذا 
االسم الذي أتّفق تماماً مع طرحه - 
المير - وذلك كنتاجٍ تطبيقي وقيمي 
ارتبط وجوده  والذي  الحياة  لمفهوم 
بالماء فأينما وُجد الماء وِجدت الحياة 
، وعليه فإّن مموزين هي أسطورة 
إلى  دورتها  وبالتالي  الحياة  خلق 
الحياة  الحياة ، هذه  الموت ومن ثم 
والتي تقّمصت كاسٍم أيضاً في قصة 
التوحيدية  الديانات  في  حتى  الخلق 
، ولتتقاطع من جديٍد مع تلك الكلمة 
السومرية - ننتي - والتي تّم تعريفها 
اللغة  وفكفكة  االنفتاح  بدايات  في 
سيدة   - إلى  فتُرِجمت  السومرية 
العضو - ومع تطور العلم السومري 
تبيّن   ، ومفرداته  لغته  في  والتعّمق 
بأّن ننتي تعني حواء العبرية وحياة 
و  اإلنكليزية   - اليف  و-  العربية 
صدق  جديٍد  ومن   ، الُكردية  چين 
المير جالدت في مقولته : لو عرف 
الُكرد قيمة مموزين لوضعوها مثل 
القرآن في كيٍس قماشي وعلّقوها في 

صدر بيوتاتهم .

دأبت الشعوب منذ أقدم العصور على 
والمكتوب  الشفاهي  إرثها  احترام 
وتخليدها  المادية  المنجزات  وكذلك 
في  وبحرفيٍة  تدوينها  أو  كأوابد 
بناٌء الزال  أو  الوصف وكأنها طرز 
هناك   ، الُكردية  بيئتنا  وفي   ، قائماً 
الدهر  تحّدت  وأوابد  نظرية  شواهد 
الحجارة،  تستنطق  بآثارها  ،وبقيت 
لتروي مخزونها النظري والذهني ، 
رقي  في  أدواٍر  من  لعبته  ما  وكذلك 
وعليه   ، المجتمعية  الحياة  وتطور 
من  الزاوية  هذه  في  صّممنا  فقد 
الجريدة ، زاوية التاريخ والتراث في 
اإلرتكاز على المعطيات المادية التي 
األرض  على  راسخةً  أسسها  التزال 
وتكشف   ، تاريخاً  و  ماضياً  تحكي 
تعاقب  عن  وبعفويٍة  أيضاً  بسالسٍة 
تستحضر  وكذلك   ، ومجتمعي  بيئي 
تحاكي  تراثياً  مالحم وأساطير وإرثاً 
وخجي  خالتي  سيباني  جيايي  كما 
وسيامند ، وكذلك - شكر خاج القرية 
تراكبية  من  والتي  ديريك  قرب 

األبطال  ومآثر  التضحيات,  حجم  إن 
تاريخ  في  الزمني  بالعمر  يقاس  ال 
والحركات  الشعوب  نضاالت 
بعظم معانيها  تقاس  وإنما  التحررية, 
وتأثيرها  اإلنسانية  مضامينها  وعمق 
التحررية,  الحركة  مسار  في 
التضحيات  إن  النضالية,  والمسيرة 
للخالد  النضالي  والتاريخ  الجسام 
أبداً  يقارن  ال  البارزاني  إدريس 
قصيرة  كانت  التي  عمره  بسنوات 
تاريخ  عن  نبذة  تناولنا  ما  إذا  جداً, 
واألحداث  بالنضال  الحافلة  حياته 
والوقائع المثيرة لإلعجاب واالعتزاز 
بهذا النموذج الرائد في تاريخ حركتنا 

الُكردية التحررية. 
اشراقاً  تزداد  الطيبين  ذكرى  إن 
الذكرى  هي  الزمن,  بها  بعد  كلما 
كان  عظيم,  رجل  لرحيل  الجديدة 
بمستقبل  ثقة  ويزداد  بعيداً,  يرنو 
شعبه وقضيته, فهو ككل رجل كبير 
يترك  وإيمانه,  وصبره  قضيته  في 
بزوراً  النفوس  في  اإليجابية  تأثيراته 
تنمو  وأغراساً  شتالت  ثم  البداية  في 
النور,  ويراها  النور,  وترى  وتزهر 
بالذات  والثقة  واإليمان  الشجاعة  إن 
بالمستقبل,  والتفاؤل  واألمل  الُكردية 
إدريس  الراحل  يمنحه  ما  هذا 
البارزاني لصحبه ورفاقه البيشمركة 
القيم  فكانت  به,  يلتقي  كان  من  وكل 
هذه زاداً ال ينضب, يستعينون به على 
النكسات  وتجاوز  الصعاب  مواجهة 
المناضلين  بعزم  واآلالم واالستمرار 
العادلة,  شعبنا  وأهداف  أماني  لبلوغ 
مشاكلهم  وبسط  الناس,  كل  مع  كان 
القيادية  ومشاغله  مهامه  تصرفه  ال 
كان  وعندما  همومهم  عن  الثورية 
يرد  كان  هكذا,  نفسه  يُتعب  ِلم  يُسأل 
أودي  وأنا  قضيتنا  هي  هذه  بسعادة, 
واجبي, هكذا كان فقد تربى على قيم 
وأهداف نبيلة وكان ابناً باراً وأصيالً 
لتلك القيم واألهداف, فالفقيد التحق منذ 
البارزاني  قادها  التي  بالثورة  صباه 

رديةالرتاث واملوقف منه
ُ
إدريس البارزاني فقيد احلركة التحررية الك

حتية إىل روحه الطاهرة يف الذكرى )33( لرحيله

   وليد حاج عبدالقادر

ردي يف سوريا
ُ
ل اجملتمعي الك

ّ
ركائز التحو

 )مرحلة مابعد سايكس بيكو(

الخالد ونهل من ينابيعها العذبة ليشب 
وأخاً  بارعاً  وسياسياً  باسالً  فدائياً 
الُكرد  لبيشمركة  ومتواضعاً  حميماً 

وُكردستان. 
الخالد  للشهيد  النضالي  التاريخ  إن 
إدريس البارزاني ال يقاربه أبداُ بسني 
تاريخ  عن  نبذة  أخذنا  ما  وإذا  عمره 
حياته الحافلة بالمآثر والعطاء المثير 
لإلعجاب واالعتذاز ولصبح نموذجاً 

فريداً يقتدى به. 
في  1944م.  عام  الخالد  الفقيد  ولد 
الجنوبية,  بُكردستان  بارزان  قرية 
أحداث  وسط  حياته  بداية  وعاش 
مهاباد,  وجمهورية  بارزان  ثورات 
إلى  الخالد  البارزاني  لجأ  أن  وبعد 
إدريس  الفقيد  ظل  السوفيتي  االتحاد 
منفياً مع أسرته لمدة )11( عاماً في 
البصرة وبغداد والموصل وحتى قيام 

ثورة 14 تموز عام 1958م. 
- التحق بثورة أيلول 1961م. وشارك 
في  ُكردستان  وشعب  البيشمركة  مع 
الكفاح المسلح, وتسلّم في ثورة أيلول 
العديد من المراكز العسكرية, شارك 
في مفاوضات عام 1970م. كعضو 
فعال, والتي أسفرت عن اتفاقية )11( 
المركزية  للجنة  انتخب عضواً  آذار, 
للبارتي في المؤتمر الثامن للحزب ثم 

عضواً في المكتب السياسي. 
لعب  المشؤومة  1975م.  تكسة  بعد 
دوراً بارزاً وأساسياً في إعادة تشكيل 
خالل  وكان  الُكردية  الثورة  قيادة 
1979م.   –  1976 بين  ما  الفترة 
للقيادة  السياسي  المكتب  في  عضواً 

المؤقتة للبارتي. 
عام  التاسع  المؤتمر  في  انتخب   -
السياسي  للمكتب  عضواً  1979م. 
ومسؤوالً للمكتب العسكري وفيما بعد 

مسؤوالً للعالقات العامة. 
- في يوم 31 كانون الثاني 1987م. 
وفي الساعة السادسة والنصف مساًء 
الخاص  مقره  في  الكبير  قلبه  توقف 
المقدامة  لتلحق روحه  سليفانا  بناحية 
في سماوات النضال الُكردي الطاهر 
الشريف إلى األبد بعد أن أدى دوراً 
وكوالن,  أيلول  ثورتي  في  مشهوداً 
ودوراً مهماً لتوحيد القوى والفصائل 
جبهة  في  العراقية  وحتى  الُكردية 
النضال ألجل الحق الُكردي المشروع 
ُشيَّع  والسالم,  الديمقراطية  وتحقيق 
جثمانه الطاهر في 1 شباط 1987م. 
شرق  في  )شنو(  مدينة  في  ودفن 
ُكردستان, وسط حشد هائل من رفاقه 
ومن المواطنين الذين ودعوه بالدموع 

والعبرات. 
أعيدت  1993/10/6م.  يوم  وفي 
البارزاني  رفات  مع  الطاهرة  رفاته 
في  العائلة  مقبرة  في  ودفنا  الخالد, 
بارزان وسط استقبال حافل لم تشهد 

ُكردستان له مثيالً. 
سنحتاج  أيضاً  الغد  وفي  اليوم,  نحن 
اإليمان  زاد  المبارك  الزاد  هذا  إلى 
والثقة واألمل, فألف تحية وتحية إلى 
الذكرى العطرة لرحيل الشهيد إدريس 
البارزاني والمجد والخلود لكل شهداء 

حركتنا التحررية الُكردية العادلة. 

بين شكر و  حيوياً  أمراً  تفرز  اسمها 
خاج الصليب ، وكذلك من بين بقايا 
مما  المخفّي  والكهف  قنطرة جسرها 
يقال لزمبيل فروش وساقيتها المألى 
كانت بالقصب  العنصر األول لمهنته 
إلى  فيبعدها  لكهفه  توهها  من  وبين 
دجلة  نهر  تفّرع  وقبل  خانيك  حيث 
و  العراق  إلى  ودخوله  رافدين  إلى 
األخرى  األمور  من  كثير  هكذا   ..
وبدقٍة  اإلمكان  قدر  بحرفيٍة  سنتابعها 
وأمانٍة وموضوعية في النقل ال كسرٍد 
أوالً  توثيقية  لغايٍة  و  بل   ، تشويقي 
ولتسليط الضوء عليها معرفياً الحقاً . 
وكمقدمٍة - نراها - مهمةً وبعض من 
موادها متوفّرة ، وقد يكون بعضنا قد 
عاصر وجودها وعملها حتى فترات 
الماء  طواحين  بها  ونعني   ، قريبة 
وكثرة انتشارها في عشرينيات القرن 
الماضي موائمة مع بدء تفّكك الدولة 
بوادر  ظهور  مع  حيث   ، العثمانية 
بالتأكيد  سبقتها  والتي   ، انهيارها 
والتفاهمات  التوافقات  تسريبات 

ُمنِحت  قد  كانت  التي  والوعود 
للشعوب المنضوية تحت نير احتاللها 
، ومعظمنا قرأ تتبعات ما جرى أثناء 
وباألخص  العثمانية  الخالفة  فكفكة 
سيفر  انفاق  ومجريات  ُكردستان  في 
من  مساومة  بمعاهدة  واجهاضها 
الدولة  بمصير  تحّكمت  التي  الدول 
كانت  المحتلة  والشعوب  العثمانية 
من قبلها ، فكان اتفاق لوزان والذي 
ُكردستان  مصير  تحديد  تّم  بموجبه 
وشعبها ، ووضعت في عين عاصفة 
وحرب  عديدةٌ  ثوراٌت  تغيّرها  لم 
تلتها حروب وحروب   ، ثانية  كونية 
ُحّوطت  التي  الدائرة  تلك  وبقيت   ،
المحدثة ، وكّل  الحدود  بأسالك ذات 
ذلك دون النظر بعين اإلعتبار للطبيعة 
البشرية ورغبة الكتلة السكانية كبشٍر 
تربطهم وحدة المصير والدم ، وأيضاً 
مصير تلكم القبائل التي حدت أسالك 
التنقل  من  المصطنعة  الحدود  تلك 
نفوذها  ومناطق  بقاعها  في  بحريٍة 
الخرائط  قّسمتها  التي  وأمالكها   ،

الذي  االستهداف  هذا   ، المستجدة 
في المجموعات  آثاره بقسوةٍ  ظهرت 
 ، المستقرة  وشبه  المتنقلة  البشرية 
وكنقطة اهم ترتبط بهذه المجموعات 
، هو تابعية هذه التجمعات المستجدة 
خرائطياً ، وبنطاٍق دائري حيث كانت 
بفائض  ترفدها  مدينياً  مركزاً  تتبع 
باحتياجاتها  منها  وتتزّود  منتوجها 
صلة  وتفكيك  الحدود  ترسبم  ومع   ،
االقاليم وفصلها من بعضها ، خرجت 
 ، الخارطة  تلك  نطاق  من  بعضها 
وبقيت مجتمعياً مرتبطة بذلك المركز 
، األمر الذي دفعت بدولتي اإلنتداب 
من  نوًعا  واالنكليزي  الفرنسي 
تجاوب  كان  والتي   ، بدايةً  المرونة 
أكثر  البداية  في  معها  التركي  النظام 
من سلسة بأمل الحفاظ على الصالت 
بينها كدولة واألطراف التي - ُسلخت 
/ اقتُطعت منها - فبقيت محاور التنقل 
التجاري  التبادل  وحركة  والتعايش 
بابا  بترول  تدفّق  أّن  إال   ، كان  كما 
قره   / بروچ   - نفط  وكذلك   ، گرگر 
دولتي  خطا  من  أسرعت   - جوخ 
الممنهج  الفصل  تطبيق  في  اإلنتداب 
بين الجزء الُكردستاني المتبقّي ضمن 
دولتي  وملحقات  التركية  الخارطة 
قبل  من  المنتدبتين  وسوريا  العراق 
بريطانيا وفرنسا ، وما يهّمنا في كّل 
الذي  الجزء  هو   ، اإلستعراض  هذا 
ألِحق بسوريا وفق تفاهمات وتسويات 
لخارطتها  وصلت  أن  إلى  متعّددة 
المعروفة إلى  ما قبل سنة 2011 . 
وسنالحظ في الجزء المنتدب من قبل 
وبطرائق  عملت  أنها  كيف   ، فرنسا 
عدة في ترسيخ مبدأ الفصل الممنهج 
فقامت  وأطارفها  المدن  مراكز  بين 
باستحداث مراكز مدن بديلة وليشاهد 

أو  بناء  ظاهرة  الحدودي  الشريط 
استحداث بلدات جديدة بدءاً من عين 
ولفشل  بوطان  مواجهة  في  ديوار 
بصدد  لسنا  عديدة  ألسباب  الموقع 
ديريك  إلى  تحويلها  تّم  فقد   ، ذكرها 
مواجهة  في  قامشلو  بُنيت  وهكذا   ،
عامودا  دور  تنشيط  وتّم  نصيبين 
وهكذا  يي  كاني  وسري  ودرباسية 
تجمعات  مراكز  استحداث  تّم  كما   ،
وقوانين تنظيم للرعي والتنقل ، ومن 
ثم المساهمة في إيجاد أرضية تعّزز 
وتنشيط  الريفي  االستقرار  ظاهرة 
إلى  والسعي   ، التجاري  التبادل 
اإلستفادة من الزراعة والتي شّجعت 
على االستقرار من جهة والتفاعل مع 
حالة  تعزيز  مستلزمات  من  المتوفّر 
االستقرار من جهٍة أخرى ،  وتوفير 
المجموعات  التمازج السهل بين  آلية 
مع  وبالتالي  والمستقّرة  المتنقّلة 
و  الصغيرة  بتجمعاتهما  الحالتين 
كما  فكانت   ، أصالً  المحّدد  إنتاجهما 
عن  بدائل  إيجاد  على  تشجيعاً  أسلفنا 
بدائل  لتوفير  والسعي  األقاليم  مدن 
عن القرى التي كانت توفّر أرضية أو 
بمنشآٍت  تسميتها  مايمكن  فيها  تتوفّر 
تلك  بدل  إليها  السكان  توّجه  حيويٍة، 
من  اآلخر  الطرف  في  بقيت  التي 
كانت  التي  الطواحين  مثل   ، الحدود 
االستقرار  ركائز  أهم  من  غدت  قد 
جديدةٍ  تجّمع  مراكز  وبناء  جهٍة  من 
الذي  العامل  هذا   ، أخرى  جهٍة  من 
سّهلته عوامٌل كثيرة ، لم تكن السواقي 
العديدة وجريان مياهها سبباً رئيساً لها 
، البل في تجاورها حتى عن قرب ، 
بقدر ما كانت الحاجة قد فرضت ذاتها 
مائي  مجرى  أو  ساقية  تكاد  ال  و   ،
يخلو  أن   - ديريك مثالً   - في منطقة 

من وجود مطحنٍة مائية أو أكثر على 
سنسعى  الذي  األمر  هذا   ، أطارفها 
وبحث  مسح  إجراء  في  وبجديٍة 
تسليط  خالله  من  نهدف   ، تجميعي 
الضوء على تلك الطواحين المهجورة 
آثارها وحجارتها  بقايا  ، سوى  حالياً 
أفراد  أو  وبعض من أحفاد أصحابها 
عملوا في بعضها والزالوا يتذّكرون 
الماء  وصخب  الرحى  حجر  صدى 
الفسحات  وتلك  دوراناً  يجرجرها 
تستقبل  كانت  الخانات  إلى  األقرب 
كانت  والذين  الطواحين  زبائن 
رحلتهم تدوم أحيانا ألكثر من يوم ، 
لربما   - ستبقى  والتي  األهم  والنقطة 
 ، أصالً  عنها  نبحث  الذي  السؤال   -
التي  العقلية  تلك  في  تتلّخص  والتي 
استطاعت وبأساليب بدئية من التغلّب 
على صعوبات هندسية معقّدة وأعني 
بها تلك السواقي وجّرها من المجرى 
من  نسبياً  أعلى  أمكنة  إلى  الرئيسي 
في  الدقة  ثم  ومن  الرئيسي  المجرى 
حجر  لتحريك  الالزمة  القوة  توفير 
بحد  هي  والتي  ومستلزماتها  الرحى 
ذاتها فيها محاور عدة ، والتي سيكون 
القادمة  األعداد  في  مطّولةٌ  وقفةٌ  لنا 
بمنطقة  الماء  طواحين  في  كمبحٍث 
ب  ومرورا  بركي  من  بدءاً  ديريك 
برابيظا وبانه قسر وديريك وموزالن 
سنسعى  كهدٍف  المطاحن  بقية  و 
لن  متعّددة  شفاهية  قضايا  الستقصاء 
تبدأ من األديرة والمراقد مروراً إلى 
في  سواًء  نراه  تأريخي  إرث  بقايا 
قضايا مثل - كجك والوك - و - دارا 
وقصة  آباسا  كوندكي  في   - مرادا 
مع  وتقاطعها  واألسد  والشاب  الفتاة 
ذلك  وكّل   ، واوميد  كيوبيد  قصة 

مدعومةً بالصور ..
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 نافذة المرأة

من  أكثر  والوجع  الصرخة  بين  ما 
كانت  الحكاية  أن  البل   .. حكاية 
فيها  تراكمت  هي في األصل وجع 
ودثرتها   ، كانت  مختبئة  آالمها 
الصمت وكطبقات مثل المرايا التي 
صقلتها حبيبات زجاجاتها فتوائمت 
لتعكس واقعها السرمدي ، وأنت ؟ 
الالتي  هن  انت   .. هي   ! ال  ال   ..
المرآة  بذاتها كانت  .. هي  ! و  كن 
هي  ؟!  أبدا  ال  ال   .. انكشفت  التي 
بحكاياتها  الزمن  تجاعيد  أزاحت 
يديها  بين  يتأرجح  والمهد  وأغانيها 
ليتراكم  أندفع  الذي  القهر  كل  رغم 
التي  الذبذبات  تلك  عينها  وهي   ،
أخذت تتردد وتتقدم لتحطم متواليات 
المرايا وشظاياها تدمي وتتفتق معها 
ثنايا الجسد والروح يتمرد حائما في 
سالسل  مجرد  هي   .. و   ، اآلفاق 
تتشكل  فوالذية  لحواجز  أطواق 
تحاصره  وبجحود  تطوقه  كقفص 
في  كالهائم  هاأنت  ياالروح  آه   ..
والعجز  طوقتك  تتخيلها  فضاءات 
يضيق بك وفيك كما وعليك الخناق 
فيك  يقوض  ان  يكاد  والحصار   ،
والشرايين   ، التنفس  مشارب  كل 
عاجزا  بات  والدم  فيك  تتصلب 
فتباطأ في تدفقه ، وبات أقرب الى 
.. هل هي دورات  إذن ؟  التخثر.. 
تراكمات  لعلها  أم  ؟  وسننها  الحياة 
ليأس تتالت واحدة منها تلو أخرى ؟ 
معه  رفيقا وكمتالزمة  اليأس  وبات 
وقد استقر ؟ ، الال ويراكم جدليات 
الصخور  نواة  من  كعجينة  القنوط 
اخذت تتدفق و .. لتتصلب ؟! وهات 
ضجيج  ومعها  بأناتك  ياالجراحات 
صاخب لتراتبيات قبور أخذت تنفتح 
حفرا تتلقف أجسادا كجماد أصبحوا 
يوم  ذات  يكونوا  لم  بهم  وكأني   ،
بجموعهم : حبيب أو حبيبة ، زوج 
او زوجة وال ام أب اخ اخت ، لربما 
ضحكوا حينا او بكوا ، تخاصموا أو 
تصالحوا ووو : ها انت أيتها الحفرة 

 القسم األول 

بدء  ومع  األولى  اللحظات  منذ 

البشر  كتابات  تخبرنا   ، التدوين 

غالبيتها  في  تتقاطع  والتي  األولى 

وحواء  ٱدم  هبوط  ومع  أنه  على 

دون  ومن  األرض  إلى  السماء  من 

الخوض في روايات األسباب ، ومع 

بداية التناسل البشري ونمو األسرة 

وتزايد أعدادها ، سنالحظ من خالل 

ما خلّفته البشرية ، وفي تتبع كيفية 

تطور األسرة وآلية التكيف مع البيئة 

واقعاً  خلقت  أنها  خاصةً   ، الجديدة 

العيش  لقمة  تأمين  سبيل  في  جديداً 

بيئٍة  في    ، الذات  على  باإلعتماد 

اللحظات  ومنذ   ، موحشة  عذراَء 

الريادية  المرأة  دور  برز   ، البدئية 

الريادي  دورها  وأخذت  هيمنت  و 

ومعها  األسرة  مسؤولية  تسلّم  في 

 ، واإلنتاج  اإلقتصادي  العمل  قيادة 

المدارس  غالبية  إلى  العودة  وفي 

كما  تصّدت  التي  والنظريات 

تصّوراتها  في  ووصلت  وتنّوعت 

إلى حد التناقض في جزئياٍت كثيرة 

تطور  أسس  في  تتّفق  أنها  إال   ،

تتوافق  أنها  واألهم  المجتمعات 

ودورها  المرأة  ريادة  نظرية  على 

وكذلك  اإلنتاج  في  سواًء  األساسي 

حسب  أساليبها  و  طرقها  بابتكار 

االبتكار  عقلية  ولتتطّور   ، الحاجة 

تلك  سباق  في  لتغّطي   ، عندها 

المراحل جوانب عدة استندت عليها 

البشرية وراكمت تجاربها ، وعلى 

ذات عقلية وعاطفة األمومة تأّسست 

ونمت  البدائية،  المشاعية  قاعدة 

ظاهرة مشاركة الجميع لكّل شيء ، 

وأغلب علماء التاريخ يؤّكدون على 

الحيوانات  تدجين  في  المرأة  ريادة 

الصغيرة والطيور ، ومن ثم تفّردها 

اإلقامة  أماكن  وتطوير  إختيار  في 

من  الطبيعة  ماتوفّره  باستخدام 

والبدء   ، الشجر  وأغصان  حشائش 

بذلت  ومعها   ، البدئية  بالزراعات 

كبيرة ، ومن خالل تحّكمها  جهوداً 

العالقات  أسس  وضع  في  باإلنتاج 

البينية ، ومع دخول مرحلة الحياكة 

من  تكون  قد  والتي  الحاجة،  بحكم 

أهم المظاهر التي وضعت البشرية 

هذه  هي   ، الصحيح  الطريق  على 

مقدمة  أصبحت  والتي  الظاهرة 

حقيقية وقفزة في تحّول نمط الحياة، 

وبروز  التنقل  ظاهرة  تغيير  وبداية 

مقدمات أيضاً لفرز طبيعة المجتمع 

نعرفها  التي   ، والرعوي  الزراعي 

صرخة وجع

من األمثال الكوردية يف احرتام املرأة

امة العمل واالستكشاف
ّ
املرأة ودو

عجز  لجسد  المأوى  أضحيت  التي 
التراب في طمس ذكراه وإن تتالت 
في المحيط قبورا تشكلت منها مقابر 
! ربااه يااأللم بجروحك هال نطقت ؟ 
وكأنين بوجع تتلقط الجبال بوديانها 
أال   ..  ! الموجع  الجرح  صدى 
انتم كصخوركم  ها  الصمت  يامدن 
حتى صخب  تاهت  وفيكم  أصبحتم 
يا  وعليك  منك  ويحي   ! ضجيجها 
وطنا أصبحت وناسك أنفاسهم تضج 
بحياة تاهت منها أرواحها .. وجوه 
طوقتها  وعيون   ، فزعة  تصلبت 
الرعب من كل جهة ، والدم مل من 
انهكتها  أجساد  في  دورانه  تكرار 
وكريات  ذرات  وفتتته  الجوع 
ضاعت منها ألوانها ! .. آه ياالمقابر 
وعواجل أخبارك كما قوائم وافديك 
 .. المتسارعة  تحديثاتها  بسرياليات 
وزوابع  الضجيج  هذا  كل  ووسط 
 .. نعم   ، الشجون  وتراكم  اليأس 
الوطن  يا  فضاءاتك  هي  ذلك  ومع 
بعبق  تزهو  أن  إال  تأبى   ! الجريح 
الزهور ورهف الفراشات ، وليعلو 
تراقص  حفيف  صدى  المحيط  في 
بكل  الوجع  يا   . الشجر  وريقات 
الريح  بأن  تدركين  هل  ؟  تجلياتك 
عمره ما أطاح بأغصان الشجر وان 
كسرتها ؟ وان فاتتك الجواب فتذكر 
فيها  تجددن  الالتي  الوريقات  بأنها 
ضجت  فمهما  وعليه   ، باستمرار 
البنادق  كما   ، بعواصفها  الصحراء 
وهي  طلقاتها  برشقات  تلعلع  حينما 
بمجاميعها  الحياة  أسس  تستهدف 
لساعات  تطول  قد  لحظات  هي   ،
مقداره   – في  يبلغ  قد  يوم  وربما 
الف سنة – ولكنها ستوتي بلحظاتها 
وتلك   ، لتخرس  البنادق  تلك  على 
الفوهات أن تستكين رعبا وخجال ، 
ندما أو هزيمة فترتخي معها الهمم 
او  تغرق  قد  التي  اآلهات  وتصمت 
تنغرس عميقا في ثنايا تراب تعتقده 
بمشاعرك  ترتقي  ان   ..  !! آمنا 

نفسك  من  لعودتك  استعدادا  وتتهيأ 
ولنفسك ! أن تسعى للحظات تختلي 
فيها بذاتك تنشد بعضا من الطمأنينة 
والراحة ! أن تحلم ! نعم مجرد حلم 
في استعادة شريط ذكريات قصيرة 
في  وعبث  وجودي  ال  ترف  هو   ،
اغتيال  ضجيج  فيها  تعالت  زمن 
اإلنسان لإلنسان وأجواء اختفت فيها 
او  حبا  تنتج  لحنينية  تعزف  اوتار 
نسلة كالنول تطرح خيطانا متشابكة 
الوانها  ستتداخل  لربما  األلوان 
جميلة  قبعة  حياكة  في  وتختلط 
تغطي رأس طفل او طفلة ، والوجه 
قد زكاه ضحكة بقهقهة تخالها نغنغة 
على  تتراقص  حقيقية  زهرة  او 
وكحلم   .. الفراشات  اجنحة  خفقات 
تلك  هدير  كما  كابوسه  فيه  استفاق 
الطائرات وازيز الرصاص وتداخل 
األصوات فهناك من يصرخ ويأمر 
يركض  ومن  يبكي  او  يأن  ومن 
التماوج  هذا  في  واألفظع   ، بعبث 
كله ! هي صرخات األمهات تبحثن 
التي  باألسماء  أطفالهن  وتنادين 
تتداخل تشكيال لفسيفساء تنوعت فيه 
اللغات بحروفها .. تنادين والصوت 
مع  فيمتزج  برعب  وليتداخل  يبح 
 ! الوحشي  الطيران  وقصف  هدير 
و .. ربااه ! .. كم من جسد لطفولة 
في  يسمى  ماكان  انقاض  طمرتها 
ذات زمن على انه بيوتات .. و .. 
مرحى لك يااألم لصالبة مشاعرك 
، وقلبك بعينيك قد جفت فيهما الدمع 
تساوى  الذي  ياالوطن  أبشعك  ما   !
بمشاعره مع  بشرك  فيه بعض من 
مع  الدور  فيه  واستوت   ، الحجر 
القبور وبات الناس ال يميزون بين 

بيوتهم والمقابر

ولكن  الوجع  شهر  كما  آذار  شهر 
الحامل كما سريالية الكرد هو سر 

بكائنا الموجع ومنه يتولد الفرح

ُكرديا ب - ديمانا - و - كوجر - . 

نعم لقد لعبت المرأة دوراً محورياً في 

واأسلوب  نمط  الجذري في  التحول 

وشكل الفرد ، ولعّل الحاجة لتنظيف 

للنظافة  حباً  أو  المحيط  وتشذيب 

والجمال أو إلبعاد الخطر من تسلل 

األشجار  لشذب  دفعتها  الحيوانات 

األمر   ، الطويلة  األعشاب  وقطع 

والبدء  وعيها  تفتّق  الى  أدى  الذي 

للمطر  كواقياٍت  إن  استخدامها  في 

استخدامها  الشمس وكذلك  أو أشعة 

أشبه بالمالبس تغّطي أجزاء  كقطعٍ 

ما  اأول  ولعّل   ، اإلنسان  جسد  من 

يذكره التاريخ ، هو صناعة السالل 

دفع  الذي  األمر  الخشبية  واألدوات 

البشرية بصناعة أدواتها الحجرية ، 

تؤكـد  الدراسات  غالبية  ألّن  هذا  و 

المرأة وبالتالي وضعها  على ريادة 

 ، التغيير  التطبيقية ألشكال  األسس 

وقد ساهمت المكتشفات األثرية من 

النصوص  وكذلك  وتماثيل  لوحات 

لغاتها ، في  القديمة بعد فك أسرار 

والتاريخ   اإلجتماع  علماء  تشجيع 

تلك  على  االستناد  في  مجّدداً  

المعطيات األثرية خاصةً قبل دخول 

البشرية مرحلة التدوين ، وعّززتها 

ثم  ومن   ، الكتابة  اكتشاف  مرحلة 

األعداد  كتابة  إلى  البشرية  توّجه 

واألساطير  المالحم  من  الهائلة 

التي  الشعبية  القصص  وكذلك 

عّظمت دور المرأة الذي وان خفت 

وتدجين  النار  اكتشاف  بعد  قليالً 

منها  خاصةً  الكبيرة  الحيوانات 

اكتشاف  ومع   ، للجّر  المستخدمة 

التي تطلّبت  المعادن وبدء األعمال 

دور  اخذ   ، أكبر  عضلية  جهوداً 

بقائها  سوى  نسبياً  ينحسر  المرأة 

منتجة  كما  وحاضنة  البيت  سيدة 

مؤونة منزلها ، وفي اختصاٍر شديد 

دأبنا  فقد   ، السرد  هذا  لدواعي  هنا 

في جريدة يكيتي المركزية بالسعي 

تخّص  عديدة  مجاالت  في  للغوص 

لتغّطي جوانب مغفلة  لها  أو نسعى 

 ، مجتمعنا  وتطور  نمو  صميم  في 

فيها  المرأة  وبقيت  كانت  والتي 

فالمرأة   ، منازع  بال  سيدة  هي 

السحيق  الماضي  في  كانت  كما 

وليتطور  النقش  اخترعت  من  هي 

البشري  النشاط  مجمل  ويتفرع 

الى  اآلن  حتى  بسيطة  وبنظرةٍ   ،

كانت  التي  النقش  ولوحات  نماذج 

البعد  سنرى   ، تطرزهن  النسوة 

الملحمي واألسطوري لتلك الرسوم 

على  أيضاً  سيؤّكد  الذي  األمر   ،

إنتاج  في  حتى  المرأة  ومهمة  دور 

حتى  مستمراً  مازال  والذي  الوعي 

أيامنا هذه من خالل سرد األمهات 

األغاني  وأيضاً  الشعبية  للحكايا 

اإلنتاجي  الجانب  وفي   ، التراثية 

والعمل بقيت المرأة كالمصنع فهي 

َمن تنتج وتؤّمن وتجّهز مستلزمات 

وتحّدد  البل  أيضاً  وتوفـر   ، البيت 

مقتضيات  وفق  اإلحتياج  متنوعات 

 ، فصولها  وتقلبات  المناخ  دورة 

فقد   ، الجانب  هذا  ألهمية  ونظراً 

نتطّرق  أن  يكيتي  جريدة  في  رأينا 

في سلسلة متابعات ميدانية االتركيز 

على أنشطة المرأة الُكردية وأساليب 

اإلنتاج والعمل التشاركي والتعاوني 

طرق  بين  نفصل  أن  وسنحاول   ،

المستقر  الريفي  العمل  وطبيعة 

األكبر  البلدات  في  وكذلك  والرحل 

لشكل  االهمية  ستكون  وبالتأكيد 

وآلية اإلنتاج دور أساسي في فرض 

نمط قد يختلف مثالً عند الكوجر مما 

ديمانا - وسنسعى وبكّل  هو عند - 

ذلك  على  الضوء  لتسليط  حياديٍة 

الجهد العظيم الذي بذلته المرأة منذ 

أزمان سحيقة في سبيل توفير سبل 

الحياة ، تلك السبل التي انتقلت عبر 

تماَرس  بعضها  ومازالت  األجيال 

وفق  تمارس  كمهن  وتظهر  البل 

أهم  من  وأصبحت  تصقّلت  تقاليد 

اركان الفولكور الُكردي ، وبالتالي 

الحياة  في  حيوي  أمٍر  عن  لتفصح 

وتثبت  مجتمعاتها  وتطور  البشرية 

تستحّق  المرأة  أّن  بكّل جدارة على 

فقط  ليست  بالفعل  هي  تكون  أن 

أنها َمن استكشفت  الحياة بل  واهبة 

وتوفير  تطوير  في  وأبدعت 

هذا  وعلى   ، نموها  مستلزمات 

األساس سنسعى في األعداد القادمة 

والتقصي  البحث  غمار  لخوض 

القديمة  الُكردية  المرأة  أنشطة  في 

ووفق بيئاتها المتنقّلة - كوجر - او 

المستقرة - ديمانا -  .. 

يتبع....

ليلى قمر 

أدب المجتمع الكوردي زاخر بالعديد من األمثال الشعبية في العديد من المجاالت، وأحد تلك 
المجاالت هو احترامه للمرأة بصورة عامة رغم أنه مجتمع شرق أوسطي وقد اخترنا مجموعة 

من األمثال في هذا المجال:
1_ تراب الرجل والمرأة واحد )يقصد به أن تكوينهما ومصيرهما واحد وال مبرر للتمييز 

بينهما(.

2- لكل وردة لونها ولكل امرأة جمالها )يضرب لتبيان أن كل امرأة هي جميلة طبيعياً(.

3_ الرجل روض والمرأة زهرتها )أي ال قيمة للروض دون زهرة(.

4- المرأة هي الحياة )يضرب لتقدير دور المرأة في الحياة(.

5- البيوت تعمر بنسائها )يضرب ألهمية دور المرأة(.

6-المرأة دوما امرأة ، لكن الرجل ليس دوما برجل )يضرب في ثبات سلوك المرأة قياسا 
باختالف أو تغير سلوك الرجل(.

7_ بوسع المرأة أن تجعل من الرجل شابا أو شيخا )يقال في تبيان قدرة المرأة(.

     8_ ال أحد يفرط بابنته من اجل ابن الناس )يقال في اعتزاز األسرة ببناتها(.



يــكـيـتـييــكـيـتـي
2021z / 2632k  العدد  283  �شــباط ردستاني - سوريا 

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

5
 مواضيع ثقافية

األفيستا كتاب الكورد املنسي

جدلية »فروسية« البقاء يف الوطن و«رفاهية« االغرتاب

)نحن نتشرف بأن نبجل مصادر المياه 
تعدد  نبجل  و  المياه,  دوران  ونبجل 

الطرق و نبجل تقارب الطرق( 
ياسنا   =  Haptaŋhāiti  1   :      

Avesta )1/42
* عبارة دوران المياه  تدل أن مجتمع 
في  المياه  دورة  يعرف  كان  األفيستا 
في  الماء  وجود  وحاالت  الطبيعة 

الطبيعة. 
Avesta ziman

Ap ã mcâ xå ýazamaidê
 Ap ã mcâ peretûsh

 ,ýazamaidê
 Path ã mcâ vîcaranå

 ýazamaidê
 Path ã mcâ hañjağ man å

ýazamaidê
 Haptaŋhāiti -    

سبعة  العدد  تعني    Haptan المقطع 
بصيغة الجمع

من  النعم  تعني        Hăiti المقطع 
النعمة اسم صفة

ويصبح المعنى هو / النعم السبعة /وهو 
أسم الياسنا )42(. 

  -   yasna من كلمة yas  وتعني 
الكلمة  نفس  ماتزال  القانون  أو  النظام 
بنفس المعنى متداولة باللغة الكوردية. 

   - Ap تعني الماء 
   - Mc تعني نحن

  - كلمة  xa  تعني شرف 
  - كلمة caran تعني تعدد. 

و  تقارب  مقاربة  تعني   hañjağ -   
 h تلفظ بالكوردية الحديثة بدون حرفى
الكلمات  تكن  لم  القديم  بالكوردية  النه 
تبدأ  بحرف صوتي فكان بسبقها حرف 
h أيضا نجد ذلك في كلمة hesin  و 

esin وغيرها.
ومنها  عقل  تعني   man كلمة   -

raman فكر. 
تبجيل  يعني   ýazamaidê   -   
خطأ  وهذا  عبادة  يترجمها  والبعض 
فيها  يوجد  ال  والكوردية  األفيستية 

مفردات عبد ومعبود  ومعبد.
  Avesta أفيستا

كلمة مركبة من مقطعين
  )avi + sta ( 

للفعل  الفاعل  إسم  هي     avi -كلمة 
  sta وتعني بنى او َعّمَر. و كلمة ava
التي    satn الفعل ألسم اامصدر هي 

تعني األرض وأيضا السكون 
تصريف الفعل sta هو 

Sta/ stayi/  stan/ statî
وهذا   ( السكون   علم   statîk ومنها 
ثابتة  االرض  أن  إعتقاد  على  يدل 
والكون يتحرك حولها ومنها صيغ علم 

الستاتيك علم السكون (. 

هو  وأفيستان  أفيستا  معنى   يكون  و 
إعمار األرض. 

  Upasta  النسخ األقدم لألفيستا ترد  
بناء  أيضاً  تعني   upî و   upa كلمة 
وماتزال ذات المرادفة تستخدم بعفرين 

بمعى بناء او مبنى. 
تعني  ايضاً   avahî و   ava كلمة 

إعمار و عمران. 
ماء  تعني  األفيستي  بالنص   ap كلمة 

 .av وهي بالكوردية بالحديثة
  ap من هذه المرادفات نجد  أن كلمة
 ava و كلمة av الماء و تحولها الى
الكوردية  اللغة  وكأن    .. العمران   
الماء  بين  تمزج   األفيستي  والنص 

للحياة والعمران لألرض.
الكلمة  أن  يجد  األفيستا  يقرأ  من 
والعبارة و الجملة بالصياغة التي عليها 
تحفذ المتلقي ليعبُر  من المعنى المادي 
لها الى معنى قيمي وثقافي  كأنه تريد 
ماكتبه  وهذا  المتلقي،  لدى  تأصيله 
نيتشه  في هكذا تكلم  وبينه فريد ريك 

زرادشت. 
كانت  المصادر  تذكر  كما  األفيستا 
األجزاء  هذه  جزء،    21 من  تتألف 
كانت منهاج تعليمي وتدرس بمؤسسات 
مصادر  تؤكده  ما  وهذا  تعليمية، 
في  القديم  التعليم  عن  بحثية  دراسات 
مجتمعات إيران القديمة  ) كان المجوس  
يقومون بتدريس األفيستا في العديد من 
المجتمعات فنقرأ في كتب التاريخ عن 
ايضاً  بالتواراة  بابل ويذكرون  مجوس 
مصر  مجوس  و  اآلراميين  ومجوس 

ومجوس فارس   وغيرهم. 
في  األفيستي  التعليمي  النظام  أستمر   
ميديا  ماقبل  منذ  الكوردي  المجتمع 
وبعدها لما يقرب من ألف عام و بدأت 
باإلنحسار مع الغزو العربي اإلسالمي 
المجتمعات  تدمير  على  عمل  الذي 
بتحريم  أيضاً  ذلك  وترافق  األفيستية، 
القراءة والكتابة بالكوردية وبتدمير كل 
المعرفي  و  العلمي  والتراكم   األرث 

األفيستي والمجتمع العلمي له. 
  mağus كلمة مجوس  هي  ماغوس
اإلله  خدم  وتعني  القديمة   بالكوردية 
عفرين   في    mağ ماغ   كلمة   .Us
الملحقة  الخدمة  غرف  على  تطلق 
الغرف  وهذه   ،xanî الكبير  بالببت 
وليس  البيت  خدم  وإقامة  لسكن  أيضاً 
محرمة  كانت  العبودية  ألن  العبيد 

بالزرادشتية و في عقيدة اآلفيستان. 
من  العديد  تذكره  كما  األفيستي  التعليم 
لخمسة  يقسم  كان  البحثية   الدراسات 
المراحل  ذاتها  هي  رئيسية:   مراحل 
النظام  في  اليوم  القائمة  التعليمية  
المرحلة   من  .بدءاً  العالمي  التعليمي 
والثانوي  اإلعدادي  الى  االبتدائية 

والجامعة والماجستير ..  كان األطفال 
بدءاً من سن السابعة يتلقون التعليم:

المرحلة األولى  وتستمر خمس سنوات 
شهادة  على   التلميذ  فيها  ويحصل 

السرتافيكا. 
على  فيها  ويحصل  الثانية  المرحلة 

التلميذ على البروفيه  
الثالثة البكالوريا

 الرابعة البكالوريوس
أن  المعروف   .. الماجستير  الخامسة   
خرجت  العلمية  الدرجات  هذه  أسماء 
من الكنيسة المسيحية  وأولى الجامعات 
توجد  وال  لها،  حرماً  الكنائس  كانت 
دراسة علمية تبين المعنى اللغوي لهذه 
فهي  وجدت  وان  العلمية  الدرجات 
تفتقد الدقة العلمية وعبارة عن تكهنات 

لمعانيها. 
معاني  حول  تكهن  من  أثير  ما  أكثر 
حول  نجده  العلمية  الشهادات  أسماء 
في  وخاصة  الماجستير  شهادة  معنى 

الوسط العلمي العربي اإلسالمي. 
تفصح  ولفظها  بذاتها  الكلمة  أن  علما 

عن نفسها 
ماجستير Mac istêr  و إذا قرأناها 
بالكوردية يكون معناها  نجمة ماج  اي 
أن المرتبة التي يحصلها طالب المعرفة 
نجمة    / رتبة  هي  الدرجة  هذه  في 

المجوس / كدرجة معرفية عليا. 
من  هي  الشهادات   أسماء  كل  وهكذا 
الكوردي  األفيستي  العلم  مضمون 

وتطابق العقيدة الزرادشتية.
- شهادة سر تفيكا Ser tafêk  وتعني 
نور  أشعة صغيرة من  رتبة  الحصول 

 .taf الشمس
- بروفيه Bê ro ava,  وتعني نيل 
نور  يغيب عنه  لن  رتبة معرفية معها 
الشمس عن حامل هذه الرتبة المعرفية

- بكالوريا Pak lorî وتعني األناشيد  
أناشيد  بها  المقصود  ويبدو  الطاهرة  
اليوم  الى   .. األفيستا   في  زرادشت  
 lorî تسمى  حزناً  تنشد  التي  االناشيد 

 .lorandin لوري  و
- البكالوريوس Pak lorî us  وتعني  

األناشيد الطاهرة اإلالهية. 
  Doxtir األعلى  المرتبة  وهناك 
دوختر  والتي هي اعلى درجة معرفية  
وأيضا تعني الطبيب، والطب كان جزء 
زرادشت   ( األفيستي  التعليم  من  مهم 
نفسه كان طبيباً( و كل من كان ينهي 
التعليم األفيستي يصبح مؤهالً لممارسة 

مهنة الطب في المجتمع. 
 tir الالحقة   Doxtir كلمة  في  نالحظ 
اللغة  قواعد  في  الحقة  تطابق  وهي 

الكوردية. 
sar tir و sar مثل

 germ tir و  Germ

Gêran tir و Gêran 
  وهكذا معظم الكلمات الكوردية يمكن 

تطبيق هذه القاعدة عليها. 
كلمة Dox   باللغة الكوردية وفي اللغة 
األفيستية تعني أدار من مفهوم اإلدارة 
أيضاً  الدوران  معنى  تحمل  والكلمة  
لإلشراف على الدائرة التي يديرها، و 
كلمة الشوبك األداة التي تستخدم لترقيق 
العجين أثناء صناعة الخبز أسمه دوخ 
اليوم.  الى  ومتداولة  بالكوردي   dox

وبذلك يمكن فهم معنى
المرتبة  تعني  انها    doxtir كلمة 
المعرفية األعلى في إدارة المجتمع كأن 
نقول المدير العام . الن مراتب التعليم 
األفيستي كانت مراتب إدارة للمجتمع. 
التي  المعرفية  المرلتب  هذه  بموازاة 
توجد  كانت  المجتمع..  وتدير  تشرف 
الطقوس  إقامة  مؤسسة اإلشراف على 
و  دستور  و  هرباد  مراتبهم  وهؤالء 

موباد. 
طريق  عن  عبرت  دوخ    dox كلمة 
التعليمي  الكادر   كانوا  الذين  المجوس 

التدريسي  لآلرامية ومنها للعربية. 
اللغة العامية السورية غنية بالمفردات 
األفيستية  الكوردية  المصطلحات  و 
معا  مشترك  عيش  الى  يشير  وهذا 
والمجتمع السوري بأغلبيته قبل اإلسالم 
الموروث  غنى  من  يبدو  والمسيحية 
السوري   اآلرامي  واامجتمعي  اللغوي 
يبدو   واامصطلحات    المفردات  بهذه 
تؤكد  الجغرفيا  وأسماء  زرادشتيا  كان 
وحماة   والشام  قنسرين  كأسم  ذلك 
وادلب dil ba  ومنبج وارفاد وعفرين 

… الخ. 
تتألف  كانت  األفيستا  أن  ذكر  تم  سبق 
من 21 أجزاء حالياً هي اربعة أجزاء 
والبعض يقول خمسة .. ربما األجزاء 
األخرى كانت تخص  العلوم التي كانت 
اآلفيستية  العقيدة  جانب  الى  تدرس 
كعلوم  فيزيا وكيميا و فلك و رياضيات 

وطبابة ... الخ 
الجزء  في األفيستا يحمل أسم  ناسك 
nasik  وإذا  قرأناها  بالكوردية نجد 
أنها من كلمة nas و الالحقة ek هي 
أداة النكرة وتتحول الى ik ألنه يسبقها 
حرف صوتي a  و nas  تعني عرف 
من المعرفة ومنها كلمة Nasbun و 
نستطيع  وأيضا   .nasîn و   naskir
الناسك وهو  أن نفهم بذلك معنى كلمة 
كان في المجتمع األفيستي يقابل صفة  
صفة  صارت  الحقا   .. اليوم  الباحث 
ومن  المسيحية   في  الزاهد  للمتعبد 
كلمة Nasik الجزء في كتاب األفيستا 
مذاهب  تولدت   المعرفة  تعني  والتي 

العرفانية والغنوصية. 
العالقة   ان  نجد  اآلفيستان  عقيدة  في   

عالقة  هي  واإلنسان  آهورامزدا  بين 
صداقة وليست عالقة معبود وعابد وال 
توجد في الزرادشتية معابد بل المدراس 
بمثابة  كانت  هي  األفيستية  التعليمية 
ال  والكردية  األفيستية  اللغة  المعابد.  
يوجد فيها مرادفات تعني معبود وعبد 
ومعبد وكلمة kole ال تعني عبد ألنه 
معبود   كلمة  منها  يشتق  ان  اليمكن 
و   kolevan ليس  والخالق  ومعبد 
 kole كلمة  العبادة،   التعني   koletî
وهذا  األكتاف.  مابين  هي   بالكوردية 
ناتج من أن عقيدة  األفيستا كانت تحرم 
العبودية ولم يعرف اامجتمع الكوردي 
تؤكد  الكوردية  نخاس  وكلمة  العبودية 

 .ne xas على ذلك وتعني القذر
يرد في األفيستا أن كل إنسان على قيد 
الحياة  منذ ان يكون جنينا  فيه قبس من 
المساواة  تحتم  وهذه  آهورامزدا،  نور 
ببن البشر جميعا ذكورا و إناثا وأعراقاً 
النوراني  القبس  هذا  الدرجة.  بنفس  و 
 ba هو الروح التي يعيش بها اإلنسان
zin  التي تعني مرجعية الحياة ويفقدها 
اإلنسان عند الوفاة ومعها تصبح الجثة 
هي  التي  الروح  غادرتها  ألنه  نجسة 
تلمس  النور   هذه  الخالق   نور  من 
الحي  اإلنسان  جسد   في  بظاهرتين 
النورانية  والهالة  في   الحرارة  وهما 
التي تحيط بكل إنسان وتختلف كميتها 
يوجد  ال  إنما  خيراً  يكون  ما  حسب 
إنسان محروم منها لذلك دائماً الكوردي 
مهما  اإلنسان  عند  نزعة  على  يراهن 
العرب  بين  انتشرت  وعليه  سيئاً  كان 

كلمة ال تستكردني ..
الذي  الكتاب   هو   Avistan آفيستا   
يعلم كيف يمكن إعمار األرض، وكلمة 
المعلم أوستا وهي نفسها   كلمة أفيستا 
وهي ذات المرادفة بالكوردية وإذا كان 
األستاذ هي مرادفة كوردية فلن يكون 
التعليم  يتلقى  الذي  الطفل  أن  غريبا 
أن  يريد  أو  يسأل  عندما  انه  ويتميز 
يجيب على سؤال أستاذه يرفع أصبعه  
لذلك  أسمه  til mîz اي  تعني  المميز 

باألصبع. 
تقول  كما  اإلنسان  خلق  آهورامزدا 
ليقوم ب عمران األرض الن  األفيستا 
هزيمة  يمكن  األرض   عمران  عبر 
الروح الخبيثة أنگرامايينو، و بالعمران 
 . لإلنسان  والرفاهية  الخير  يتحقق 
البدواة  تعتبر  األفيستا  أن  نجد  بينما 
الجليدية  والمسطحات  والصحاري 
تأثير  تحت  حاالت   المالحة  والبحار 
و  العمران  تطلب  لذلك  الخبيثة  الروح 
البناء ليتجاوز اإلنسان مرحلة البداوة و 

يتحرر من تأثير الروح الخبيثة. 
وقراءتها  فكها  تم  األفيستية  اللغة 
وأنكليز  وألمان  فرنسيين  علماء  من 

و  عشر  الثامن  القرن  منتصف  في 
أعتمدوا على الفارسية والبهلوية لفهمها 
حتى  خطأ  منها  ترجمته  تم   والكثير 
مشوها،  ترجم  أو  نفسه  زرادشت  أسم 
حتى  منها  يفهم  لم  ما  الكثير  وهناك 
بينهم كوردي  لو كان  ... وأعتقد  اآلن 
كثير  لحل  الكوردية  اللهجات  يتقن 
ماتزال  التي  اللغوية  اإلشكاالت  من 
كبريات  في  المستشرقين  عند  قائمة 
الزرادشتية  الديانة  العالمية  الجامعات 
بالعلم األفيستي ألنها تلحظ الظاهرة في 
المعارف  وفق  بتحليلها  وتقوم  الطبيعة 
منها  بنتائج  وتخرج  لها  المتوفرة 
اإلدارة  تصوفها كقوانين معرفية تخدم 
وماتزال   )doctrina  ( العقيدة  أو 
.. ربما  لحلها  العلمية  المؤتمرات  تعقد 
يوماً يقوم  علماء كورد بإعادة  قراءة 
عطاء  أي  لتظهر  بالكوردية  األفيستا 
الحضارة  في  الكورد  به  قام  ومساهمة 

اإلنسانية. 
لي  تبين  منها   لقسم  قراءتي  من 
المفردات  من  كثير  على  إحتوائها 
اآلرامية  وذات المفردات موجودة في 
كوردية عفرين منها مثال عدة  أسماء 
آلهورامزدا  وأسماء المالئكة واسمهن 
بلغة األفيستا إيمشا سبينتا  وأيمشا تعني 
مغذيات السعادة وإيمش أسم علم مؤنث 
منتشر كثيرا في سوريا وتركيا ولبنان، 

وكذلك إيبش. 
المرافات  من  الكبيرة  النسبة  وجود   
اآلرامية في اآلفيستا يشير انها قد كتبت 
في منطقة كان فيها  الكورد و اآلراميين 
عفرين جزء  كانت  ربما  و  متجاورين 

من تلك الجغرافيا.. 
الكفاءات  من  لبحث   يحتاج  هذا 
التاريخ  علم  في  الكوردية   األكاديمية 
واآلثار  والمثيولوجيا  األديان  وعلم 

وعلم اإلجتماع... 
هكذا تكلم زرادشت.

البعض وخاصة  لماذا هناك  ال أعرف 
من المثقفين و  السياسيين الذين يدعوننا 

لنتخلى عن آفيستا وزرادشت لغيرنا. 

التواصل  مواقع  تسود  عقيمةٌ  جدليةٌ 
االجتماعي وتطغى على معظم ما يُطلق 
ما  غالباً  التي  »النقاشات«  عليه  جدالً  
المتبادلة  والردود  التعليقات  تحتدم 
فيها، ال سيّما حين يتشدّق البعض مّمن 
في  بـفروسيته  الوطن  أرض  على  بقي 
يمّر  التي  الصعبة  الظروف  مواجهة 
كماً  فيه  يلقي  الذي  الوقت  في  بها، 
حدوده  يتعدّى  الذي  العتاب  من  هائالً 
المنطق،  إلى سياقاٍت أخرى بعيدة عن 
تودي بصاحبها إلى تخوين اآلخر الذي 

غادر المكان.
البقاء  لجدلية  متأنّيةً  قراءةً  أّن  إاّل 
تكاملية،  تُظِهر عالقةً طردية  والهجرة 
في  ويمنح وجوده  اآلخر  أحدهما  يدعم 
موقعه قوةً وبقاًء، إٔذ إّن فقدان المهاجر 
يوهن  به  واالرتباط  للوطن  لالنتماء 
وذكرياته  ماضيه  من  ويجّرده  نفسيته 
التي  المساعدة  تعّزز  فيما  وعالقته، 
يقدّمها المهاجر إلى َمن بقي قدرتهم على 

الكاتب / زهير علي   

آشتي تيشي – صحفي 

الصعبة  المستجدّة  الظروف  مواجهة 
ذاته  المهاجر  غالباً  سيعانيها  كان  التي 
لو لم ينل فرصته في الوصول إلى واقعٍ 
أفضل، مع االخذ بعين االعتبار حقيقة 
لهجرة  خّططت  العوائل  من  الكثير  أّن 
ليعيلوهم في مواجهة  أفراد من أسرهم 
مستقبٍل يُستشفُّ فيه الكثير من  التعب 
المتشبّث  اضطّر  كضريبٍة  والشقاء 

بأرضه أن يدفعها.
مضت  التي  العشر  السنوات  في 
السورية، عانى  الثورة  وخالل سنوات 
السوريون بكّل أطيافهم كثيراً، إذ دُّمرت 
الكثيرون  واضطّر  أهلها  وتشّرد  مدٌن 
للبحث عن حياةٍ أفضَل في دول أخرى، 
إلى  بمئات اآلالف منهم  المقام  ووصل 
التغّرب حول العالم، وبغّض النظر عن 
الهجرة  هذه  وما شّكلت  السلبية  تبعاتها 
سلبية  وانعكاسات  عقوٍل  هجرة  من 
على ديمغرافية ُكردستان سوريا بشكٍل 
أّي  وتحت  ألحٍد  يحقُّ  ال  لكن  خاٍص، 

حياةٍ  عن  البحث  من  آخر  منع  ذريعٍة 
أفضل بعيداً عن الظروف التي عصفت 
يطالَب  أن  المنطقي  لكن من  بالمنطقة، 
أهله  مع  أوصاله  تنقطع  بأال  المهاجر 

وشعبه ومنطقته.
إحصائيات  توفّر  عدم  من  الرغم  على 
المغتربين  من  تِردُ  التي  للمبالغ  دقيقة 
أّن  إال  شهرياً،  سوريا  ُكردستان  إلى 
التقديرات تشير إلى قرابة ثالثة  بعض 
مليون دوالر شهرياً، وهو ما قد يصل 
الضعف في شهر رمضان،  قرابة  إلى 
اقتصاد  إنعاش  في  يساهم  ما  وهذا 
المنطقة وخلق فرٍص جديدة قد تِحدُ من 
مّمن  بالعديد  تدفع  قد  أسباب  أو  رغبة 

تبقّى إلى الهجرة. 
العوائل  من  الكثير  كانت  السابق،  في 
تعيش  الوسطى  الطبقة  من  الُكردية 
على الرواتب، إلى جانب  اعتماد فئات 
أخرى على العمل الخاص في الزراعة 
اليوم فقد  أّما  التجارة،   أو الصناعة أو 

بات الموضوع مغايراً تماماً، فال مرتّب 
وال  الحياة،  مصاريف  يكفي  حكومي 

العمل الخاص يُعّوُل عليه.
رضوان كنعو مدّرس متقاعد من قرية 
في  السنين  عشرات  عمل  معشوق، 
يعد  لم  الشهري  مرتّبه  لكّن  التدريس، 
الحال  يساوي شيئاً، يشّخُص ما وصل 
به »حالياً راتبي كمربّي ومعلّم خدَم إلى 
يورو  إلى 17  التقاعد ال يصل  بلغ  أن 
سورية«،  ليرة  ألف   6٠ أي  شهرياً 
لبنٍك  طاقة  ال  ما  الغالء  بلغ  وقٍت  في 
مستلزمات  تأمين  وصعوبة  يتحّمله  أن 

الحياة.
يعتمد  المتزايدة  المصاعب  مجابهة  في 
المقيم  ابنه  من  يصله  ما  على  كنعو 
لوالها  التي  األوربية،  الدول  أحد  في 
ألننا  مطلقة  مأساوية  معيشتنا  »لكانت 
يصلنا  وما  المدقع،  الفقر  حالة  نعيش 
إلى  الحاجة  عدم  حدود  في  يعيّشنا 
أبسط  »نفقد  ذلك  رغم  أنه  إذ  السؤال، 

أّن  حيث  اليومية،  الحياة  مستلزمات 
أن  يمكننا  ال  األشياء  من  الكثير  هناك 
نجلبها ألطفالنا، فحياتنا أصبحت تعتمد 
لديمومة  األساسية  االشياء  على  فقط 

الحياة«، وفق كنعو.
آزاد الجئ سوري يعيش في بلجيكا منذ 
العمل  في  أيامه  يقضي  سنوات  أربع 
شهرين  »كّل  ليرسل  المطاعم  بأحد 
التي  الداخل  في  لعائلته  يورو«   3٠٠
مصيرنا  »لكان  ذلك  لوال  األب:  يقول 
الجوار  دول  إحدى  إلى  اللجوء  جميعاً 
كحال  المخيّمات   إحد  في  ملتجئين 

الكثير من السوريين«.
الخير«،  »فاعلي  حقُّ  يُبَخُس  ال  حتى 
المبادرات  بعض  وجود  بالذكر  جدير 
المهجر  في  تُنّظم  التي  الجماعية 
يتّم  ثقاة  لتصل األموال عبر متطّوعين 
المبادرات  على  القائمين  من  اختيارهم 
عبر  اآلالم  تخفيف  في  يساهمون  تلك، 
أو شراء  تكاليف عمليات جراحية  دفع 

كرسي لمعاق أو تبنّي مصاريف عائلة 
لشخص  طبية  سّماعة  شراء  أو  يتيمة 
فاقد السمع وغير ذلك من الحاالت التي 

تحتاج إلى رعايٍة معيّنة.
لم يختر أحدٌ الهجرة أو ترك أرضه حباً 
األمان  توفّر  ولو  والبعد،  التغّرب  في 
أرضه  عن  تخلـى  لَما  الكريم  والعيش 
وأهله، لكن حدث ما حدث، وليس ألحٍد 
أن يمّن على اآلخر بدوره سواًء َمن بقَي 
اغترَب  َمن  أو  أرضه  على  »يصمد« 

وبات »سنداً« لذويه.
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ردستاني - سوريا 
ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

6
النشاطات

ع
ّ
ردستاني يشي

ُ
تل متر.. يكيتي الك

 “خلف سينو” إىل مثواه األخري

ئ العقيد 
ّ
ردستاني تهن

ُ
منظمة دهوك حلزب يكيتي الك

دلوفان روباري الستالمه قيادة بيشمركة روج

ندوة حوارية تقيمها منظمة الغربية حلزب يكيتي بعنوان: 
ردي

ُ
أداء اجمللس الوطني الك

ديرك.. إحياء الذكرى الرابعة لوفاة صبغت حمي الدين

سني 
ّ
ردستاني للمدر

ُ
عامودا.. زيارة قيادة يكيتي الك

PYD جني عنهم من سجون
ّ
املفر

ة لفرع قلعة 
ّ
ة وسياسي

ّ
ردستاني يقيم ندوة تنظيمي

ُ
يكيتي الك

ة
ّ
دزي ورانيا ملنظمة السليماني

يكيتي  لحزب  ديرك  منظمة  أحيت 
االثنين  يوم  سوريا  الُكردستاني- 
السنوية  الذكرى   2021/2/22
اللجنة  عضٍو  لرحيل  الرابعة 
في  الدين  المنطقية،  صبغت محي 

قرية )تقل بقل( بمنطقة كوجرات.
شارك في المناسبة منظمات حزب 
ديريك،  في  الُكردستاني  يكيتي 
وجل  لكي،  كركي  كوجرات، 
من  وفد  مشاركة  جانب  إلى  آغا، 
الُكردي،   الوطني   المجلس  محلية 
كوجرات، وعائلة الراحل صبغت.

ووضع  الفاتحة  سورة  قراءة  وبعد 
ضريح  على  الورود  من  اكليل 
الراحل  ألقى السيد ابو عمر عضٍو 
كوجرات  لمنطقة  المحلي  المجلس 
مناقبه  وذكر  الفقيد  فيها  رثى  كلمةً 
الحميدة،  وألقى كلمة منظمة ديرك  
عضو اللجنة المركزية حسن جب، 
الراحل   صفات  إلى   فيها  تطرق 
في  مؤّكداً  واعتداله  بهدوئه  المتّسم 

يكيتي  حزب  من  قيادي  وفد  قام 

وبرئاسة  سوريا   - الُكردستاني 

أوسو،  سليمان  الحزب  سكرتير 

فبراير/شباط،   15 االثنين  يوم 

في  المدّرسين  منازل  بزيارة 

من  عنهم  والمفرجين  عامودا 

االتحاد  حزب  أسايش  سجون 

.PYD الديمقراطي

الُكردستاني  يكيتي  وفد  أبدى 

دعمه لمواقف المدّرسين المشّرفة 

تجاه أبناء هذه المنطقة، ومعبّرين 

التصرفات  لهذه  أسفهم  عن 

 PYD الالمسؤولة من قبل إدارة

عضو  شيخو  كانيوار  أدار 

يكيتي  لحزب  المركزيّة  اللجنة 

الُكردستاني – سوريا يوم األحد 

تنظيميّة  ندوة   2021/2/21

قلعة  فرع  ألعضاء  وسياسيّة 

السليمانيّة  لمنظمة  ورانيا  دزي 

للحزب.

دقيقة  الوقوف  تّم  البداية  في 

صمٍت على أرواح شهداء الُكرد 

وُكردستان، ليسرد بعدها كانيوار 

التنظيمي،  الوضع  عن  شيخو 

نشاط  لتكثيف  مقترحات  وتقديم 

مجمل  عن  وكذلك  الحزب، 

السياسيّة  والمتغيرات  األحداث 

  بدعوةٍ من المنظمة الغربية لحزب 
يكيتي الُكردستاني – سوريا أُقيمت 
ندوةٌ حوارية بعنوان: أداء المجلس 
نخبٍة  بحضور  الُكردي،  الوطني 
الُكرد,  والسياسيين  المثقفين  من 
في   2021/2/3 بتاريخ  وذلك 
مكتب التأهيل والتدريب للحزب في 

قامشلو. 
فهيم  فنر  قبل  من  الندوة  أُديرت 
عضو اللجنة المنطقية، والذي طرح 
عدة أسئلة تتعلّق بأداء المجلس مع 
المعارضة السورية، و سبل تطوير 
العالقة، هل تؤيّدون خروج المجلس 
من االئتالف السوري لقوى الثورة 

والمعارضة؟
أداءه  لتفعيل  الطروحات  ماهي   ،

ضمن االئتالف.؟
وقد أبدى المحاورون آراءهم حول 
بين  الوطني  المجلس  تواجد  أهمية 
صفوف المعارضة، في الوقت الذي 

شيّعت منظمة تل تمر لحزب يكيتي 
الجمعة  مساء  سوريا  الُكردستاني- 
2021عضو  شباط  من  الخامس 
اللجنة الفرعية للحزب الفقيد  خلف 
سينو بافي شيرين إلى مثواه األخير 
على  الزركان  مجيبرة  مقبرة  في 
الطريق الدولي شرقي البلدة ملفوفاً 

بالعلم الُكردي.

وإلى جانب أعضاء منظمة تل تمر 
للُكـردستاني، شارك حشد من أهالي 

صفحة النشاطات من اعداد جيندار بركات  

البلدة في جنازة الراحل.
أشاد  ميديا  ليكيتي  تصريح  وفي 
اللجنة  عضو  شيخو  بهجت 
الراحل  وأخالق  بنضال  المركزية 
يتمتّع  كان  الراحل  الرفيق  قائالُ: 
بالشجاعة لمواقفه الصلبة في الذود 
عن الحقوق القومية للشعب الُكردي 
نضاله  طيلة  سوريا  ُكردستان  في 

القومية  الحركة  مسيرة  مع  الطويل 
الُكردية، مقدماً عزائه لعائلة الراحل 

وفٌد  قام   2021/2/10 بتاريخ 
يكيتي  لحزب  دهوك  منظمة  من 
إلى  بزيارة  سوريا   – الُكردستاني 
قائد قوات بيشمركة روج آفا العقيد 
استالمه  مهنّئين  روباري,  دلوفان 

قيادة قوات بيشمركة روج.
ترأس الوفد أكرم رشيد عضو اللجنة 
المركزية مع عدٍد من أعضاء اللجنة 
الدور  لهذا  العقيد  مهنّئين  المنطقية, 
رشيد  تطّرق  كما  والهام,  الريادي 
لبيشمركة روج في  البطولي  للدور 
ضد  ُكردستان  أرض  عن  الدفاع 
جعلهم  ما  اإلرهابي,  داعش  تنظيم 
أجزاء  جميع  في  للتضحية  رمزاً 

ُكردستان والعالم.
يكيتي  القيادي في حزب  ناقش  كما 
التي  القضايا  من  العديد  العقيد,  مع 

الحزب،  في  ورفاقه  وأصدقائه 
والمجلس الوطني الُكردي.

عضو  كان  عاماً   65 سينو  خلف 
تمر،  تل  لمنظمة  الفرعية  اللجنة 
وهو من أهالي سري كانييه، ونزح 
قبل  من  اجتياحها  بعد  البلدة  إلى 
السورية  والفصائل  التركي  الجيش 

الموالية لها.
ولعائلته  والسالم  الرحمة  للفقيد 

وذويه ورفاقه الصبر والسلوان.  

برعاية  ملتزٌم  الحزب  أّن  كلمته 
عائلة المرحوم.

السياسية  اللجنة  عضو  ألقى  كًما 
خاللها  جدد  كلمةً  مرعي  فرحان 
الراحل،  لعائلة  التعازي  تقديم 
ليتطرق بعدها إلى الوضع السياسي 

الحالي والحوار الُكردي.
في نهاية المناسبة شكر االخ األكبر 
للمرحوم صبغت الحزب والضيوف 
للنهج  منتمية  عائلة  أنهم  مؤّكداً 

الُكردي الموافق للصالح العام.

فارق  الدين  محي  صبغت  الفقيد 
الحياة قبل أربع سنوات بعد تعّرضه 
لحادٍث سير أثناء عودته إلى منزله 
 /22  /2 بتاريخ  بقل  تقل  قرية  في 

2017
قبل  يُذكر بأّن الراحل  كان معتقالً 
الحادثة التي تعّرض لها لدى أسايش 
ودام  الديمقراطي  االتحاد  حزب 

أعتقاله عشرين يوماً.

بدءاً  سوريا,  بُكردستان  تتعلّق 
بين  الجارية  الحوارات  بأهمية 
وأحزاب  الُكردي  الوطني  المجلس 
يترأسها  والتي  الوطنية  الوحدة 
حزب االتحاد الديمقراطي, منّوهين 
بيشمركة روج  عودة  إلى ضرورة 
هذه  في  سوريا  كردستان  ألرض 

المرحلة الحّساسة والهامة.
للمناضل  للعقيد صورةً  وقّدم رشيد 

البرزاني,  مصطفى  مال  الراحل 
منصبه  الستالمه  تذكارية  كهديٍة 

الجديد والهام.
قوات  عناصر  جميع  بأّن  يُذكر 
ُكردستان  أبناء  هم  روج  بيشمركة 
منشقّة  عناصر  بينهم  ومن  سوريا, 
من جيش النظام السوري, وكان لهم 
عن  الدفاع  في  وبطولي  هاٌم  دوٌر 
محاور عدة من أراضي ُكردستان.

معارضة  عروبية  مواقف  توجد 
للقضية، كما نبّه آخرون إلى أهمية 
بين  المجلس  ممثّلي  أداء  تطوير 
آليٍة  وإيجاد  االئتالف،  صفوف 
يعمل  متكامل  كفريٍق  بها  والعمل 
استراتيجيٍة  المجلس ضمن  بسياسة 
أغلبية  واتفق  وواضحة،  مرسومة 
بقاء  ضرورة  على  المحاورين 
االئتالف،  صفوف  بين  المجلس 
وإجراء اللقاءات الدورية مع أطيافه 

وأهميتها  الُكردية  القضية  لشرح 
الثورة  وأهداف  المساواة  لتحقيق 

المنشودة.
العديد  يقيم  يكيتي  حزب  بأّن  يُذكر 
بعناوين  الحوارية  الندوات  من 
سياسية  بمواضيع  تتعلّق  مختلفة 
مختلفة، لجمع آراء الشارع الُكردي 

حيال أداء المجلس وأحزابه.

ومسلّحيها.

وفي السياق ذاته أفرجت أسايش 

االتحاد الديمقراطي عن المدرسين 

المعتقلين في بلدة كركي لكي، بعد 

أيام من اعتقالهم، وإجبارهم على 

الدورات  إعطاء  بعد  تعهد  كتابة 

الخصوصيّة للمناهج النظاميّة.

يُذكر بأّن مسلّحي حزب االتحاد 

اعتقلوا   PYD الديمقراطي 

بتاريخ  عامودا  في  المدّرسين 

تدريس  بذريعة   2021/2/6

الطالب الُكرد دوراٍت خصوصيّة 

لمناهج النظام.

بشكل  المنطقة  في  تعصف  التي 

عام.

فرهاد  تحّدث  أخرى  جهٍة  ومن 

شيخو عضو اللجنة المنطقيّة عن 

نضال ودور الحزب في الحركة 

الُكرديّة في سوريا، وكذلك دوره 

المجلس  في  والبنّاء  الريادي 

يمثّل  الذي  الُكردي  الوطني 

المشروع القومي.

الندوة بمشاركات  هذا وتّم إغناء 

اإلجابة  ليتّم  واسئلتهم  الرفاق 

قبل  من  رحابة صدٍر  بكّل  عنها 

كانيوار شيخو.



العام  السوري  االتحاد  أعلن 

عقوبات  فرض  القدم  لكرة 

على ناديي عامودا والجزيرة 

في  االخيرة  مباراتهم  بعد 

االولى  الدرجة  دوري 

السوري بكرة القدم .

إيقاف  تضمنت  العقوبات 

روني  عامودا  نادي  العب 

الجزيرة  والعب  سعدون 

مباريات  أربع  سليمان رشو 

)بسبب شتم حكم المباراة(.

نادي  معالج  إيقاف  تم  كما 

والعب  قاسم  سعود  عامودا 

الجزيرة عيسى العلي بسبب 

تبادلهما الشتائم حسب ما جاء 

إلى جانب قرار  القرار,  في 

إيقاف العب الجزيرة أسامة 

مباريات  أربع  النجم  عيد 

بسبب شتمه لحكم المباراة.

االوروبي)اليويفا(  االتحاد   

تختار الحكمة الدولية جيالن 

القامشلي  مدينة  ابنة  طاهر 

لتكون ضمن الطاقم التحكيمي 

اسكوتلندا  منتخبي  لمباراة 

أمم  تصفيات  في  والبرتغال 

اوروبا للسيدات والتي أقيمت 

في قبرص.

صفحة الرياضة من اعداد فريدون قجو

كردية حتكم مباراة اسكوتلندا والربتغالعقوبات احتادية على ناديي اجلزيرة وعامودا

اجلهاد يتغلب على اجلزيرة ويتصدر
 جمموعة احلسكة

يــكـيـتـييــكـيـتـي
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7
فن ورياضة

يتم  العلماء  من  للعديد  بالنسبه 

تقديم األكراد كأمه موسيقة، وهذا 
ايقاعاتهم  خالل  من  جداً  واضح 
وتنوع  ومقاماتهم  ورقصاتهم 
الموسيقا  ولفهم  لذا  اغانيهم. 
على  التعرف  المهم  من  الكرديه 
من  العديده  الموسيقيه  آالتهم 
وابعادها  مقاييسها  معرفة  خالل 
التي  الموسيقيه  النغمه  وطبيعة 
تُعزف على كٍل منها وخاصة في 
بعض  وسأقدم  سوريا  كردستان 
استخدامها  لتطوير  المقترحات 
وطرق التدريب على هذه آالت.

الشعب الكردي منذ القديم بثقافته 
الموسيقيه كانت له مكانه مرموقه 
ويمكن  األوسط  الشرق  في 
نسل  من  كانوا  الكرد  أن  القول 
علماً  والميتانيه  الحوريه  الثقافه 

اآلالت املوسيقيه الكردية

إدريس شيخة

عاصروها  التي  الشعوب  أن 
لكن  الموسيقا  في  جيده  كانت 
ويتجلى  بتدوينها  تميزوا  الكرد 
الروك  موسيقا  إلى  بالعوده  ذلك 
بكلماتها الغريبه وإسلوب عرضها 
على  العثور  تم  والتي  الواضح 
ورموز  بأرقام  مكتوبه  قصيده 
على حجر عمره 3350 في قلعة 

اوركيش

يظهر هذا التميز تماماً كدليل على 
مكانة الموسيقا الكرديه واهميتها 
الموسيقا عبر  أقدم  ، وتعتبر من 

التاريخ
عنه  معروف  الكردي  والشعب 
استخدام  في  اسلوبه  اختالف 
او  نفخيه  من  المتنوعه  آآلالت 

وتريه او ريتميه.
أشهر  من  )التنبور(  وتعتبر 
الوتريه  الكرديه  الموسيقيه  آالت 

كردستان  في  واسع  نطاق  على 
بهذه  مرتبط  الكردي  فالشعب 
اآلله منذ آالف السنين وأقدم دليل 
مدينة  في  تمثال  هو  عليه  ُعثَِر 
عمره  1(يبلغ  الموصل)الشكل 

سبعة آالف سنه
اكتسب  الساساني  العصر  خالل 
هذه  لقداسة  دينيه  اهميه  التنبور 
ألن  الزردشتيه  الديانه  في  اآلله 
التراتيل الدينيه) الفستا.... كتاب 
تُقرأ  كانت  المقدس(  زردشت 
على أنغام هذه اآلله )الشكل 2 (

 

وتريه  كٱداة  التنبور  آلة  تتكون 
من  والفلكلوري  القديم  بأسلوبه 

سيتاره..   14( و  أوتار(   3(
Perde(في أغلب كردستان.

العشر  في  التنبور  أن  ورغم 
شمال  في  االخيره  سنوات 
وغرب كردستان حدث فيه تغيير 
)kod(  فكبروا حجم الصندوق

 23( سيتاراتها  عدد  وزادوا 
سيتاره وتعرف بإسم )باغالمه.. 
الشرق  في  (,لكن   Baxleme
من كردستان بقيت محافظه على 
مثل  األساسيه  خصائصها  اغلب 

)عفرين ؤ قامشلو.
انتشر  الذين  العازفين  وأشهر 
)اليارسان...  هم  صيتهم 
في  الحق(  اهل  اي   ()Yarsan
)Hewramanê( هورمان 

بكردستان أيران .
اليارسانيين  عند  التبوره  وكانت 
كانوا  ألنهم  مقدساً  مكاناً  تحتل 
الدينيه  في طقوسهم  يستخدمونها 
هذه  وبعض  التنبور.  بمقامات 
الف  من  اكثر  عمرها  المقامات 
لم  قصيره  فتره  وحتى  سنه 
تكن  )لم  اليد  متناول  في  تكن 
اكبر  علي  قام  ولهذا  شائعه( 
مقامات  جميع  بتسجيل  مرادي 
عددها  البالغ  يارسان  تنبور 
موسيقي  2002وهو  )72(عام 
قهوار  في  ولد  كردي  ومؤلف 
إيران  بكردستان  كرمنشاه  في 
هذه  إحدى  المثال  سبيل  .وعلى 
)sar tarz( تدعى  المقامات 
وتعود قصة هذا المقام عندما قام  

الرجل  بخلق  هللا(   (heftan  (
الروح  وكانت  ُخِلق  الذي  االول 
تم  لهذا  الجسد  تدخل  أن  تريد  ال 

التنبور  على  المقام  هذا  إنشاء 
ومن  الجسد،  في  الروح  إلدخال 
ُعزف  المقام  هذا  أن  ندرك  هنا 
فيها  تنتشي  مطلق  بإحساس 
الروح ، وآلة التنبور تتبوأ مكانه 
مرموقه لدا الخارسانيين ايضاً. 

اما في كردستان سوريا فالتنبور 
والطرب  الرقص  في  تستخدم 
الشجيه  بتقاسيمها  وتشتهر 
عليها  تُعزف  التي  والمقامات 
تجعل الفنانين يبدعون في العزف 
العازفين  أشهر  ومن  والغناء 
)bavê Selah.. Efrîn(
و)ومحمد شيخو( و)عزيز تمو(. 

فاز نادي الجهاد على الجزيرة 
بهدفين لهدف في مباراة فاصلة 
لتحديد المركز األول والثاني.

االحمد  ادريس  للجهاد  سجل 
الجزيرة  ولنادي  هدفين 
الفوز  وبهذا  الصالح,  ريزان 
لمجموعة  كبطل  الجهاد  تأهل 
الدرجة  دوري  في  الحسكة 
القدم  بكرة  السوري  األولى 

والجزيرة كوصيف.
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Rabe rabe Rûne rûne 

Serokê Sûriyê yê 
berê Hafiz Esed 

gotineke wî� hebû 
digot: Kî� xudî� hêze, 
ew xudiyê pêşerojê 
ye, mebesta wî� 
bi hêzê ne zanist 
û dademendî� bû, 
mebesta wî� ew bû: kî� 
xudî� tank, top, firoke 
û hêzên parastinê be, 
kî� zindan û girtî�gihên 
wî� hebin, kî� dikare 
hinasa gel teng bike, 
ta çavên wî� beloq 
bibin, û bighe xir-
xira hinasa mirinê 
di gewriya wî�de. 
Sed mixabin, eve 
yasaya hemî� partî� û 
dewletên rojhilata 
navî�n, ji xwere kirine 
rê û rêbaz, ew gotinên 
weke dimoqratî�, 
wekhevî� û mafên gel 
û partiya gel, ew hemî� 
bacik in(buharat)
in û hilbijartinên 
xal û xwarzê ne, 
her demekê li gorî� 
yasayên ku wan 
danî�ne, li gorî� pî�vanên 
berjewendiyên xwe 
saz kirine. Di dî�roka 

Roja yekşemê 21ê 

Reşmehê rêxistina 

Amûdê ya Partî�ya Yekî�tî� 

ya Kurdistana – Sûriye 

roja cî�hanî� ya zimanê 

dayikê vejand ku wekî� 

gotarekê (semî�ner) 

ji aliyê Adilê Evdela ( 

Adil bavê Goran) hat 

pêşkêşkirin.

Semî�ner li ser ravekirina 

çend têgehên têkî�ldarî� 

bûyerê ji hêla Gotarbêj 

ve bi tekezkirin bi 

bûyeran û dî�rokên 

taybet bû. 

Zimanê Kurdî� yan bi 

wateyeke rastir zimanê 

zikmakî� ji gelê Kurd re, 

xwediyê cihê herî� fireh 

ji semî�nerê bû, ji ber ku 

gotarbêj ravekir dî�roka 

zimanê kurdî� û deverên 

Bi hatina heyva 
Avdara ,2021 

10 sal li ser dadana 
şoreşa gelê Sûriyê 
derbas dibe bê ku 
bighêje tu encaman 
yan tu çareseriyên 
siyasî� ji hêla dewletê 
xwedan bandor bê 
dî�tin.
Ji hêla layên Sûriyê 
bi herdû beşên xwe 
( rêjî�m- rikberî�) di 
rewşa Sûriyê de û 
pêşeroja wê bê rol 
mane, û bi tenê her 
yek ji wan ecindeyên 
dewletên piştgir ji wan 
re dajon, di heman 
demê de dewletên 
zûlhêz di Sûriyê de 
neghiştine rêkeftinan 

Berzan Şêxmûs

Adilê Evdile

partî� û rijêmên 
rojhilata navî�n de, piştî� 
têkçûna imperatoriya 
osmaniyan, ta vê rojê, 
me ne dî�t û ne bihî�st, 
tu partî� yan rijêman 
gotine: Belê ne raste 
û ne rewa ye ku em 
bi tenha xwene û nû 
nerên gelin, û hin 
partî� û rêxistinin 
din jî� hene, bi ser ku 
tevan kirasên zavatiya 
dî�moqratiyê li ber 
bejna xwe kirine, û ji 
xwere kirine paşnav. 
Xuyaye weke roka 
li nî�vê asiman, û li 
ber çava ye, ku gelên 
rojhilata navî�n, dî�l in 
di destên rijêman de, 
bila nav û paşnav çibe, 
dî�muqratî� be, gelerî� 
be, yan wekhevî� be, 
lê ew gelên dî�l û hejar 
û bindest nale-nale, 
û kesê bêje: Na, yan 
rêya we xwehre, du rê 
li pêşiya wî� kesî� hene, 
yan girtî�geh, û yan rev 
û bi dûrketina ji welat, 
ta hin rijêm didin pey 
dijber û rikberên 
xwe, li derve jî� nayên 

Ferhengok

parastin, û destên 
parastina rijêman 
dirêjî� jiyana wan 
dibit. Gelên rojhilata 
navî�n, heger bi xwaze 
bijî�, di welatê xwe de, 
û gepek nan bi xwe, 
bivê yan nevê divêt 
spasdarê serok û 
welatê xwe be, divêt 
bêje û bi lî�lî�ne, xwe 
hilavêje, pêş û paş 
xwe bi hejî�ne, reqs û 
semayê bike, çepk û 
destan bi qute, û di 
ber re can û rewanê 
xwe, û yê zar û zî�çên 
xwe, sax û miriyên 
xwe û yê malbata xwe 
bi gorî� serok û rêjî�mê 
bike.

Rêxistina Amûdê Ya PYK-S Roja Cîhanî Rêxistina Amûdê Ya PYK-S Roja Cîhanî 
Ya Zimanê Zikmakî VejandYa Zimanê Zikmakî Vejand

Erkê Rikberiyê 

Zêrker       مصائغ           Siberoj          مستقبل                Tûşbûn          تعرض

                 Sirûd             نشيد                     Tekez          تأكيد             Zamdar       جريح

Serbirîn            مذبحة                 Tîmar        تضميد            Ziving        كهف 

Çavê şeliqî, ji yê kor çêtire.- Çêleka stewr, bê şîre.- Çêlekeke rîxoyî, garanekê pîs 
dike.-

ku zaravayên wê belav 

kiriye û pirsgirêk û 

astengî�yên ku kurd 

bi dî�tina lêvegerek 

berfireh û Yekbûyî� ji bo 

ziman û çareseriyên wê 

dibî�nin.

Herwiha pêşkêşî� 

beşdaran bû 

hevpeyvî�nek kurt ya 

TVê tomarkirî� bû ku 

ya ramanwerê kurd 

Elî� Ewnî� bû di derbarê 

zimanê kurdî� û tiştê 

ku kurd dî�tibûn ji 

aliyê rêjî�mên sitemkar 

ve û reşepêşkirin û 

perçiqandina kesayeta 

kurdî� û mî�rat û zimanê 

wî� jî� aliyên wan ve, 

pêşkêşî� beşdaran kir.

Û�  di dawiyê de, dergeh 

ji gengeşekirin ên 

beşdaran re vebû, ku ev 

yek bandoreke mezin li 

ser dewlemendkirina 

vejandina roja cî�hanî� 

ya zimanê zikmakî� ku 

li ofî�sa Partî�ya Yekî�tî� 

ya Kurdistana – Sûriye 

hatibû li dar xistin.

Tê zanî�n ku roja cî�hanî� 

ya zimanê zikmakî� li 

her deverên cî�hanê 

wekî� ahengeke salane 

tê, da ku haya mirov ji 

cûrbicûrbûna zimanî� 

û çandî� û Pirzimanî�yê 

hebe, û 21ê Reşmehê 

wekî� roja cî�hanî� ya 

zimanê zikmakî� hat 

hesibandin, û ew wekî� 

cara yekem ji aliyê 

ÛNESCO’yê ve di 17ê 

Mijdara 1999an hat 

Ragihandin.

yan dî�tinên hevbeş bi 
tenê ji hêla Emerî�ka 
ve  tê radgihandin ku 
çareserî� li gor biryara 
Navdewletiye 2254 û 
li Cinêvê ye û ji ber wê 
yekê nî�ran di afirî�ne û 
hewildide ku rêjî�mê û 
piştgirên wê bê çare bi 
hêle di riya ferizkirina 
sizayên tund li ser 
rêjî�mê.
Li gor kiryarên li ser 
zemî�n rûdidin wê 
çareserî� li Cinêv be ji 
ber vê yekê wê rikberî� 
beşek ji çareseriyê 
be, dêmek pêwî�ste 
bergirbe ji mafên 
pêkhatên Sûrî� bi tevayî� 
û bi taybet hêzên 
ku di rikberiyê de 

beşdaran mî�na ENKS 
û Rêxistina Asûrî� û du 
belgeyên serke li gel 
Hevbendiyê û desteya 
Danûstendina 
emzekirine ji bilî� 
vê yekê tu pêwistî� 
ji mana ENKS û 
Rêxistina Asûrî� di nav 
refên rikberiyê de 
tuneye ku ew rêzê ji 
emzeya xwe re negrin 
û pabendiyê pê nekin.


