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كتبت  قلیلة  بأیام  الحرب  بدء  قبل 
وحلم  (بوتین  عنوان  تحت  مقاالً 
وسیاسة  الروسیة  اإلمبراطوریة 
الحافة) واستنتجت حینھا  اللعب على 
بأّن روسیا ستغزو أوكرانیا ال محالة، 
ما لم یتّم تلبیة مطالبھا ، التي تتلّخص 
غدانسك  إقلیمي  عن  أوكرانیا  بتخلي 
انضمامھا  عدم  إلى  إضافةً  ودانباس 
عن  تخلّیھا  ،وكذلك  األطلسي  للحلف 
احتلتھا  التي  قرم  بجزیرة  المطالبة 
روسیا عام ۲۰۱٤، كما ذكرُت أیضاً 
بأّن الغرب غیر مھیّأ للتدخل عسكریاً 
إسقاط  یعني  وھذا  أوكرانیا،  لصالح 
النظام األوكراني وإحالل بدیٍل مواٍل 

لروسیا. 
۲٤ في  الروسي  التدخل  بدأ  أن   ما 
السریع  والتحرك  الفائت  شباط 
األراضي  عمق  في  الروسي  للجیش 
للحرب  األولى  األیام  في  االوكرانیة 
العاصمة  مشارف  إلى  وصل  ،حتى 
أمریكا  من  كلٌّ  تقّدمت  حینھا  كییف، 
وبریطانیا بعرٍض للرئیس األوكراني  
یعني   وھذا  بلدانھم،  في  بھ  بالترحاب 
إلى  واضحة  رسالٍة  إرسال  سیاسیاً 
الرئیس األوكراني ، بأننا لن نتدّخل في 
وأقصى  عسكریاً  ومساعدتك  الحرب 
ما نقّدمھ ھو قبول لجوئك وقیادتك في 
بلداننا، لكّن المعادلة تغیّرت فجأةً حین 
رفض الرئیس األوكراني الخروج من 
النھایة،  البالد وأّكد بأنھ سیقاوم حتى 
وتغیَّر حینھا أیضاً الموقف األمریكي 
والبریطاني واألوربي تدریجیاً أیضاً، 
والسؤال األساسي: مالذي حصل حتى 
بزاویٍة  الغربیة  المواقف  تغییر  تّم 

معاكسة تماماً للموقف السابق؟.
ھذا  على  اإلجابة  أّن  الرغم  وعلى 
،ألننا  الیسیر  باألمر  لیس  السؤال 
في  دار  عما  دقیقة  معلومات  النملك 
البریطانیة  األمریكیة/  السیاسة  مطبخ 
علیھ  نطلق  أن  یمكن  ما  أو  الخلفیة 
على  الوقائع  لكّن  العمیقة،  :الدولة 
وحلفائھا  أمریكا  بأّن  تؤّكد  األرض 
المواجھة  باتجاه  سیاستھم  غیّروا  قد 
ساحة  أوكرانیا  وجعل  روسیا  مع 
لمسوا  بعدما  المواجھة،خاصةً  ھذه 
للمقاومة  استعدادھم  األوكرانیین  من 
حتى النھایة، باإلضافة إلى أّن أمریكا 
شعرت تماماً بأّن إرخاء الحبل لبوتین 
احتاللھ ألوكرانیا؛  عن  التغاضي  في 
الحلف  على  سلباً  ینعكس  سوف 
األطلسي ككّلٍ وأنھ سیدفع ھذا الموقف 
غطرسة  إلى  أمریكا  من  المتفّرج 
األوربیة  الدول  من  العدید  في  بوتین 
إلى إعادة النظر في تعاملھا مع أمریكا 
التحالفات  عن  ،بعیداً  روسیا  ومع 
القائمة حالیاً بما فیھا إعادة النظر في 
الحلف  في  وجودھا  وأھمیة  ضرورة 
فإّن  ذلك  حصل  ما  وإذا  األطلسي،  
ذلك سیؤّدي بأمریكا إلى االنحسار في 
جغرافیتھا، ما یؤّدي تلقائیاً إلى خسارة 
لروسیا  المجال  وافساح  كلیاً  أوربا 
للعب الدور الریادي في أوربا والعالم، 
وعلیھ فإّن روسیا ستعید دورھا المفقود 
السوفییتي  االتحاد  انھیار  بعد  عالمیاً 
بل  ال  العالم،  في  ثانیة  رئیسیة  كقوةٍ 
أكثر عما كان في السابق، إضافة إلى 
أّن الصین تراقب الوضع في أوكرانیا 
الروس  نجاح  حال  في  و  كثب  عن 
المشھد  على  متفرجة  أمریكا  وبقاء 
الحاصل، فإّن من شأن ذلك أن تخطو 
، ھي األخرى، خطوة مماثلة لروسیا 
الصینیة  تایوان  لجزیرة  باحتاللھا 
القرن  التي تطالب بھا منذ خمسینات 

المنصرم.

أوربا على شفا حرب عاملية ثالثة

ھیئة التحریر

وقد عبّر رئیس ھیئة األركان األمریكیة 
المشتركة الجنرال مارك میلي في ۲٦

نیسان المنصرم صراحةً عن مخاوفھ 
إّن   ) قال:  حین  ألمریكا  وتحذیره 
التدخل الروسي في أوكرانیا سیعّرض 
لم  ما  للخطر  العالمي  األمني  النظام 

تدفع روسیا ثمن غزوھا ألوكرانیا).
من ھنا نفھم التحول القوي في الموقف 
بدعم  والقیام  والبریطاني  األمریكي 
القادرة  باالسلحة  األوكراني  الجیش 
على مواجھة الجیش الروسي القوي، 
وكذلك بالضغط على االتحاد األوربي 
ھذه  في  الحیاد  على  الوقوف  بعدم 
الحرب والوقوف إلى جانبھا، وكذلك 
تفعیل دور الحلف األطلسي عملیاً في 

مواجھة روسیا عبر أوكرانیا.
وبھذا الشكل أصبحت أمریكا والحلف 
األطلسي في حرب حقیقیة مع روسیا 
توحید  أمریكا  استطاعت  ،وھكذا 
مواقف الناتو ثم االتحاد األوربي من 
تبعاٍت  من  ذلك  یتبع  ما  رغم  جدید 
اقتصادیة كبیرة على األوربیین بسبب 
،كما  الروسي  والنفط  الغاز  امدادات 
دفع ھذا الموقف األمریكي المتشّدد من 
روسیا دوالً مثل السوید وفنلندا التفكیر 
األطلسي  لحلف  االنضمام  في  جدیاً 
وترك موقف الحیاد جانباً، وقد تحذو 
دوٌل أخرى حذوھما كالنمسا  ومالطا 
أمریكا  استطاعت  وھكذا  وسویسرا، 
إعادة ثقة األوربیین المتزحزحة كثیراً 
وقد  األوكرانیة،  الحرب  قبل  بأمریكا 
الجدید  األمریكي  الموقف  ھذا  یعمل 
على استعادة ثقة دول الشرق األوسط 
كالسعودیة   ، أمریكا  التقلیدي  بحلیفھا 
تقف  التي  ومصر،  وتركیا  وإسرائیل 
كبیر  حّدٍ  إلى  الحیاد  على  اآلن  حتى 
في الحرب الدائرة في أوكرانیا، بسبب 
تجاھل أمریكا  لمطالبھم في العدید من 

قضایا المنطقة الملتھبة . 
لمجریات  المعقّد  الواقع  ھذا  إزاء 
الحرب منذ ثالثة أشھر ؟الذي یذھب 
بعد  التصاعدي  البیاني  الخط  باتجاه 
اإلمكانات  كّل  والناتو  أمریكا  تقدیم 
في  الضروریة  والمادیة  العسكریة 
استمرار أوكرانیا على المواجھة التي 
بوتین  إركاع  إلى  خاللھا  من  تھدف 
تحقیق  في  لدیھ  طموحٍ  كّل  وتدمیر 
أھدافھ ،وھذا ما الیقبل بھ بوتین ؛ مھما 
كانت كلفة الحرب، وھكذا اختفت كّل 
حول  تفاھٍم  إلى  التوصل  محاوالت 
جدیاً  یخشى  وبات  الحرب،  إنھاء 
حدود  خارج  إلى  رقعتھا  توسیع  من 
أوكرانیا أو لجوء الروس إلى استخدام 
أو  كالكیمیائي  تقلیدیة  غیر  أسلحة 
النووي المحدودة المجال في المرحلة 
ستضع  وحینھا  الحرب،  من  الثانیة 
واقع  أمام  األطلسي  والحلف  أمریكا 
حالیاً،ولذلك  القائم  للوضع  مختلف 
إما أن تتراجع أمام اندفاع بوتین غیر 
مباشر  في صراعٍ  تدخل  أو  المحدود 
عالمیة  حرب  بدایة  یعني  وھذا  معھ، 
للبشیریة  تدمیریة  وبأسلحة  ثالثة 
جمعاء، األمر الذي  النتمنّاه والیتمنّاه 

عاقل على الكوكب.

محمد او مصطفى دیالن ابن جزیرا 
ذلك  الشمالیةر،  بُكردستان  بوطان 
السمیكة  وبنظارتھ  األسمر  الشاب 
ولكنتھ البوطانیة النقیة بنقاء كلماتھا، 
تعریفھ  كلماتھ  من  وسأختزل 
وضعي   : یقول  حیث  بشخصیتھ 
أشبھ برّحال حیث أقمت عندكم في 
روچ آڤا كثیراً، وكذلك في ُكردستان 
كنت  التنظیمي  ووضعي  العراق، 

الزائد  اإلھتمام  وراء  السّر  ھو  ما 
الریاضي  بالشباب  الذاتیة  لإلدارة 
والسماح   ، مناطقنا  في  ورعایتھ، 
والصاالت  النوادي  بإقامة  لھم 
والمفتوحة،  المغلقة  الریاضیة 
المدارس  تغلق  الوقت،  نفس  وفي 
و  المراكز  بفتح  لھم  تسمح  ال  و   ،

المعاھدالخاصة بالتعلیم؟
ما ھو السر وراء السماح  بالتجمعات 
الشبابیة باآلالف في المالعب، بینما 
لالحتجاح  صغیر  بتجمعٍ  تسمح  ال 

على وضعٍ إقتصادي مأزوم؟
الریاضیة  الحركة  ھذه  وراء  ماذا 
قریة  لكّل  یُسمح  لماذا   ، النشطة؟ 
بإقامة ملعب كرة القدم بتكلفة مالیین 
اللیرات السوریة؛ بینما ذات القرى 

ردي واقعنا ضحية أحالمنا
ُ
اجمللس الوطني الك

وإستحقاقات املرحلة

التيارات الفكرية يف سوريا تتمة العدد السابق

بقلم: فؤادعلیکو       

فرحان مرعي 

الدين الكروي والقفز فوق حاجز البؤس

لكّل شعوب العالم حق الحلم بالتحرر 
المنشود  المستقبل  وبناء  والحریة 

ألبنائھ في الحیاة الحرة الكریمة .
وخالل  الُكردي  تاریخنا  في  لكن 
الُكرد  نضال  ،اصطدم  عام  مائة 
الُكردایتي  نمارس  حیث  بأحالمھم، 
أّن  وبما  السیاسة،  نمارس  أن  دون 
قضیة   ) لیست  الُكردیة  القضیة 
إنما قضیة شعٍب  )؛  جمعیة خیریة 
سیاسیاً  وعمالً  فكراً  تتطلّب  وأمة 
لدیمومة  الدقة والحكمة،  في منتھى 
التي  التحدیات  لمواجھة  الصراع 
توزیعھم  وشكل  بالّكرد  تحیط 
من  التوزیع  ھذا  على  وماترتّب 
مصاعب بخصوص الُكرد ووحدتھم 

الوطني  المجلس  تأسیس  كان 
الُكردي عام ۲۰۱۱ الحدث األبرز 
في الحیاة السیاسیة الُكردیة السوریة 
المنطقة  في  العربي  الربیع  إبان 
وذلك   ، السوریة  الثورة  وإنطالقة 
في  السیاسي  اإلجماع  حالة  لتحقیق 
كنفھ وضمھ باقة متكاملة من النخب 
السیاسیة  مجاالتھا  بكافة  المجتمعیة 
واألكادیمیة.  والثقافیة  واالجتماعیة 
الُكردي  الوطني  :المجلس  فشعار 
الشارع  تداولھ في  یمثّلني ، وداللة 
السنوات  في  خصوصا  الُكردي، 

باألیدیولوجي  التیار  سّمینا 
بین  نمیّز  أن  نرید  اإلسالمي، ألننا 
من جھٍة، وبین  السائد شعبیاً  الدین 
الدین الذي یتحّول إلى وعيٍ سیاسي 
من جھة ثانیة، وھذا أمٌر على غایٍة 
یخف  حین  المنھجیة  األھمیة  من 
إسالمي  تیاٍر  عن  للحدیث  الباحث 
یطرح مشكالت المجتمع والسیاسة. 
الدول  من  واحدة  سوریا  وتشّكل 
العربیة التي تنتج في الغالب األفكار 
اإلسالم  لكّن  العربیة،  المنطقة  إلى 
بنشوء  ارتبط  ما  غالباً  السیاسي 
المؤّسسة  المسلمین  حركة اإلخوان 
مصریاً . ولكن حتى ھذه الحركة فقد 

سکینة حسن 

نزار موسی 

شامیاً على  لبوساً  لبست في سوریا 
جعل  الذي  السیاسي  مصطفى  ید 
أیدیولوجیا  السیاسي  اإلسالم  من 
أّكد مفھوم  لیبرالیة من جھة، حیث 
البرلمانیة  والمشاركة  الدیمقراطیة 
إلى  مال  وحیث  الخمسینات،  في 
وإّن  اشتراكیاً،  دیناً  اإلسالم  اعتبار 
جھة  من  إسالمیة  اشتراكیة  ھناك 
ثانیة، وما كان ھذا لیتّم لوال المناخ 
مناخ  الخمسینیات،  في  ساد  الذي 

الدیمقراطیة واالشتراكیة . 
غیر أّن نكوصاً ظھر في السبعینات 
السیاسي  اإلسالم  أعاد  والثمانینات 
إلى مفھوم الحاكمیة � وتغییر العالم 

القيادي البارز يف حزب آزادي كردستان - PAK  بكردستان تركيا 
حممد ديالن ( امللقب مبصطفى )

يف حوار خاص وضمن حمورين مهمني جلريدة يكيتي  .

ال تصلھا الطرق المعبدة، وبعضھا 
فیھا  ولیست  الكھرباء،  تصلھا  ال 
ثقافیة  نوادي  وال  لألطفال،  حدائق 

وال نقاط طبیة؟
الشباب  تُختزل قضایا  ما معنى أن 
ورعایتھم في مجرد رعایة األندیة 
ھو  الملعب  أصبح  ھل  الكرویة، 

التعویض عن الفشل في الحیاة؟ 
والسلطات  الشمولیة  التنظیمات  إّن 
عروشھا  على  خوفاً  اإلستبدادیة 
تستخدم  البالد،  لخیرات  ونھبھا 
لترویض  النفس  علم  وسائل  كّل 
خلق  أجل  من   ، وتدجینھم  الناس، 
جیٍل مشّوه،  فاشٍل، مھدور الوعي، 
والنقد، مسّطح التفكیر  حتى یصبح 

قیادتھ سھلةً، لذلك تجد في الواقع 

تعقیداٍت  الواقع من  ھذا  أفرزه  وما 
الخارجي مع  العالم  لتعامل  بالنسبة 

قضیتنا بشكٍل أو بآخر،
التتمة في ص ۳

األولى من انطالقتھ 
التتمة في ص ۳

حزب  في  سیاسي  مكتب  عضو 
ُكردستان  إلى  عدت  وقد   ، یكبون 
كمسؤوٍل  العمل  وباشرت  تركیا 
ألمانیا  في  أقیم  واآلن   ، للتنظیم 
والزلت أناضل في ( حزب آزادي 
ُكردستان / باك ) وعملت مستشاراً 
للتعلیم  وبالنسبة   .. الحزب  لرئیس 
اختصاص  التعلیم  معھد  دخلت  فقد 
تاریخ وجغرافیة ، وھي بعد الثانویة 

 ، سنوات  لثالث  فیھا  والدراسة 
ولكن لألسف لم أكملھا لضرورات 
ظروف  ثم  ومن  السیاسي،  العمل 
إلى  اضطّرتني  التي  المالحقة 
المغادرة القسریة من بلدي، وأقمت 
كما تعلم عندكم في سوریا وكذلك 
لبنان وُكردستان وعدة دول أخرى 
وإن  ألمانیا،  في  مقیم  اآلن  وأنا   ،
وبین  بینھا  متنقالً  أزال  ال  كنت 

ُكردستان العراق وتركیا .. 
التتمة في ص   ۲ـ۳

بالید أي بالعنف . التيار األيديولوجي اإلسالمي : 
أن  حسبي  التاریخ،  إلى  أعود  لن 
المعاصرة  سوریا  في  إّن  أقول 
إسالمیین،  أیدیولوجیین  اتجاھین 
أي أّن التیار اإلسالمي ذو شعبتین : 
الكالسیكي  التیار  ھو   : األول 
سعید  محمد  وممثلھ  السلفي، 
تیار  والثاني:  البوطي،  رمضان 
شحرور  محمد  یمثّلھ  إصالحي 

وجودت سعید ومحمد حبش . 
التیار  في  األساسیة  والمشكلة 
اإلسالمي األیدیولوجي ھي الحكم، 
أھم  مازالت  الحكم  مشكلة  إّن  بل 
اإلسالمیة  التیارات  كّل  في  مشكلة 

العربیة المعاصرة . 
یشّكل البوطي تیاراً لھ أتباع كثر في 

سوریا، وھو من أتباع الحاكمیة �، 
إذ یرى أّن الحاكمیة � وحده، وھو 
شؤونھم  شتى  في  لعباده  المشرع 

المتعلقة وآخرتھم،

التتمة في ص ۲

 كثیراً من الشباب 
یریدون أن یعّوضوا عن إنكساراتھم 
مجاالت  من  العدید  في  وفشلھم 
الملعب،  ھنا  الملعب،  في  الحیاة 
الحقیقي  المتنفّس  بمثابة   یصیر 
منذ  المتراكم  الداخلي  الكبت  عن 
والمعاناة-  القمع  من  سنین  سنین- 
في  انتكاساتھم،  عن  مشّوه  وتعبیر 
عن  آنیة  تفربغ  ولحظات  الحیاة، 
الضغوطات الیومیة  ، والبحث عن 
الشھرة الزائفة، والنجومیة  في عالٍم 
مليء بمظاھر القمع و العنف، یرید 
أن یعّوض عن فشلھ في البحث في 
والعمل-  والتعلیم  الدراسة  مجاالت 
زائفة، عن  البحث عن شھرةٍ  في  
مرمى  في  ھدٍف  تسجیل  طریق 

بالضربة  تسّمى  ما  أو  الخصم، 
الھدف  أو   ، قدمھ  من  الصاروخیة 
...الخ  كیك  دوبل   ، برأسھ  الذھبي 

الخ  الشارع الُكردي الیوم،

التتمة في ص ۷
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مشكلٍة  كّل  حّل  في  المرجع  وھو 
تنظیٍم  كّل  وإقامة  مشكالتھم،  من 
ذلك  جحد  ومن  لحیاتھم،  ودستور 
فھو كافٌر با� ورسولھ؛ وإن صلّى 

وحّج وصاَم . 
والنقل  العقل  أدلة  ذلك  على  قامت 
ذلك  على  وتّم  والسنة،  الكتاب  من 

إجماع المسلمین كلّھم .
وظیفة  ما   : البوطي  ویتساءل 
وظیفتھ  إّن  ویجیب:  ؟  إذاً  اإلنسان 
تنفیذ  عن  مسؤوٌل  إنھ  فقط،  التنفیذ 
أنزلھ  الذي  القانون  من  حرٍف  كّل 
هللا وألزمھ بھ، وال یجتھد في ذلك 
وال  باالجتھاد،  هللا  أمره  حیث  إال 
أو  الرأي  في  الشورى  إلى  یلجأ 
الحكم إال حیث ال نّص صریحاً في 

كتاب وال سنة وحیث ال إجماع . 
أما عن السؤال : ھل شھد التاریخ 
من  :«بأّن  یقول  فإنھ  ؟  كھذه  دولة 
بحجة   � الحاكمیة  على  یفترض 
أّن التاریخ لم یشھد تحقق المجتمع 
ھي  یسیرة  حقبة  في  إال  اإلسالمي 
النبي  حیاة  آخر  من  سنوات  بضع 
بن  عمر  خالفة  ونھایة   ،( (ص 
من  یسیرة  سنوات  ثم  الخطاب، 
فإنھ  العزیز،  عبد  بن  عمر  عھد 
یقّدم معذرة كاذبة لیس لھا ظلٌّ من 
أنھ قد ظّل  الحقیقة والواقع، ویرى 
الحكم، والمجتمع اإلسالمیان قائمین 

السياسة

في عصر الصحابة، والتابعین وفي 
العباسیین  ثم عصر  األمویین  عھد 
الخالفة  صدر  إلى  ممتداً  وبقي 
المجتمع  قیام  ولكّن  العثمانیة، 
من  والعصمة  شيء  اإلسالمي 

الذنوب شيء آخر » . 
بعودتھا  الحاكمیة  فكرة  إّن  والحق 
بأّن  والقول  البوطي  عند  الجدیدة 
با�،  كافر  ھو  الفكرة  ھذه  جاحد 
إلى  یدِر،  لم  أم  درى  أّدت،  قد 
الجائر،  الحاكم  على  الخروج  فكر 
الحاكمیة،  بفكرة  یلتزم  ال  الذي 
مفاھیم  نكران  إلى  تفضي  أنھا  كما 
والمجتمع  والعلمانیة  الدیمقراطیة 

المدني..إلخ . 
یطرح  البوطي  من  النقیض  على 
الدیني  اإلصالح  شحرور  محمد 
في كتابین مھمین: القرآن والكتاب، 
في  معاصرة  إسالمیة  ودراسات 

الدولة والمجتمع . 
ألنھ  األول  الكتاب  سنھمل  ونحن 
جدید  الھوٍت  تأسیس  على  یقوم 
لإلسالم، أما الثاني ، فیحتوي على 

آرائھ في الدولة والمجتمع . 
یطرح محمد شحرور السؤال التالي 
علمانیة؟  اإلسالمیة  الدولة  ھل   :
ویجیب :« الدولة العلمانیة كما أراھا 
ھي الدولة التي التأخذ شرعیتھا من 
رجال الدین (الھامانات) وإنما تأخذ 
شرعیتھا من الناس؛ فھي لھذا دولة 
طائفیة,  وغیر  مذھبیة  غیر  مدنیة 
أصالً  یعترف  ال  اإلسالم  أّن  وبما 

إلیھم  بحاجٍة  ولیس  الدین،  برجال 
والھامانات  الشرعیة،  لیعطوه  ؛ 
بالدین  ھم من یّدعون االختصاص 
والحفاظ علیھ، والرقابة على تنفیذه 
بین الناس، فإّن أھل الحّل والعقد في 
اإلسالم ھم نّواب الشعب المنتخبین 
باالقتراع الحّر، الشورى في شكلھا 
ھي  العلمانیة  والدولة  المعاصر، 
اآلراء،  فیھا  تتعّدد  التي  الدولة 
والرأي  الرأي  حریة  فیھا  وتصان 

اآلخر ». 
یصل  الرأي  ھذا  من  وانطالقاً 
شحرور في قراءتھ الجدیدة إلى حّد 
وإسالم  لیبرالي  إسالم  بین  التمییز 
فھو  اللیبرالي  اإلسالم  أما  محافظ، 

الذي : 
۱_ یقّر بأعراف وتقالید كّل شعوب 

األرض مالم تتجاوز حدود هللا . 
والكرامة  الحریة  بأّن  یفرض   _۲

اإلنسانیة ھبة هللا إلى الناس .
یتعلّق  فیما  اإلسالمي  التشریع   _۳
وقانون  واإلرث  والطالق  بالزواج 
مدني  تشریع  الشخصیة،  األحوال 

ضمن حدود هللا .
أما موقف اإلسالم من االستبداد فھو 
الدیمقراطیة  أي شحرور یمیل إلى 
ویتخذ موقفاً واضحاً ضد كّل أنواع 

االستبداد .
فھو ضد االستبداد العقائدي ویقصد 
القناعة بأّن أعمال اإلنسان و رزقھ 
ما  وھذا  األزل،  منذ  علیھ  مكتوبة 

یجب رفضھ جذریاً.

د. أحمد برقاوي
استبداد  المعرفي:  االستبداد  وضد 
األداة  الموضوع والمنھج واستبداد 

والنظام .
وھو  االجتماعي:  االستبداد  وضد 
الموروثة  العالقات االجتماعیة  كّل 
یمثّلھا،  وما  االنحطاط  عھد  من 
والتي  األعراف،  باسم  والراسخة 
إلى  أحیاناً  فیھا  التطرف  وصل 
إدراج التقالید االجتماعیة تحت باب 

الحالل والحرام .
االقتصادي  االستبداد  ضد  وھو 

والسیاسي 
اإلسالم  وصول  أّن  الشّك   
المستوى  ھذا  إلى  األیدیولوجي 
والدیمقراطیة  العلمانیة  عن  بدفاعھ 
بوصفھما مفھومین غیر متناقضین 
مفھومان  ھما  بل  اإلسالم،  مع 
أقصى  لھو  اإلسالم  من  مشتقّان 
درجات رادیكالیة اإلصالح الدیني.

التیار الحداثوي : 
الحداثوي  التیار  تحت  ینطوي 
من  أتوا  مثقفون  الیوم  السوري 
أحزاب قومیة وماركسیة باألصل . 
وكان لسان حالھم یقول إّن المشكلة 
ھو  العربي  الوطن  في  األساسیة 

الحداثة، والوصول إلیھا . 
وكان الّسباق لھذا االتجاه ھو یاسین 
الحافظ  یاسین  تغلّب  لقد  الحافظ، 
أو  األیدیولوجیات  جمیع  على 
سائدة  كانت  التي  الفكریة  التیارات 
في سوریا . بدءاً من التیار الدیني، 
وھو یافع، مروراً بالتیار القومي_ 

بالتیار  ثم  والناصري،  البعثي، 
إلى  وبعد رحلة  وأخیراً  الماركسي 
من  متحرراً  حداثویاً  رجع  باریس 
في  ھو  یقول  كما  األیدیولوجیات، 
واألیدیولوجیات  الھزیمة  كتابھ 

المھزومة . 
في  الحافظ  یاسین  انطلق  لقد 
الدیمقراطیة  المدافعة عن  حداثویتھ 
والتقدم والعقالنیة من مفھوم التأخر 
والذي   . التخلف  ولیس  التاریخي 
یفّسره مفھوم التراث الحضاري . 

ضرورة  یعني  مفھوماً  التأخر  إن 
بدوره یساعد  بالتقدم، وھذا  اللحاق 
كونیة  تاریخیة  نظرة  بناء  على 

للواقع العربي . 
المرة،  ھذه  منصبّاً  النقد  صار  لقد 
الالعقالنیة  ،على  الحافظ  عند 
والتأخر واالستبداد وغیاب اآلخر . 
انتقل  اآلخر،  ھو  الجمالي  وحافظ 
من التیار القومي العربي إلى التیار 
الدفاع  في صورة  ولكن  الحداثوي 
 » كتابھ  في  وخاصةً  الحریة  عن 

عربي یفّكر» . 
أقام قطیعة مع  وأنطون مقدسي قد 
یعد یرى في  لم  القومي حین  إرثھ 
مشكالت األمة سوى غیاب الحداثة 
والحریة.  والدیمقراطیة  والعقالنیة 
بعداً  المسألة  یعطي  مقدسي  ولكّن 
الفسحة، والتي  فلسفیاً. عبر مفھوم 
الثقافیة  اإلنجازات  جملة  ھي 
والدینیة  واالقتصادیة  والسیاسیة 
یأتي  مما  وغیرھا  واألیدیولوجیة 

من أطراف العالم األربعة . 
وساحة  صراع  ساحة  والفسحة 

حوار . 
وحین الحدیث عن الفسحة العربیة، 
فإنھ یتحّدث عن فسحتین أساسیتین: 
البیان  وسمتھا  الجاھلیة:  فسحة 

والفصاحة الشعر . 
المعنى  حیث   : القرآن  وفسحة 

والمبنى متحدان عبر مفھوم هللا . 
إلى  السبیل  :كیف  مقدسي  سؤال 
على  تقوم  عربیة  فسحة  صیاغة 
تألیٍف بین البیان والحداثة التي ھي 

كتابة صماء . 
كیف لھا أن تتحّدث بلغة األتمتة . 

أن  للعرب  كیف  أخرى:  بكلمٍة 
مع  الحداثة  مرحلة  إلى  یصلوا 
غیر  اإلنسان  مفھوم  على  الحفاظ 

المغترب بالتقنیة .
الخطاب  إّن   ، األحوال  كّل  وفي 
عن  یختلف  ال  السوري  الحداثوي 
ھذه  العربي  الحداثوي  الخطاب 
استعادة  على  یقوم  فھو  األیام، 
والتقنیة  الدیمقراطیة  مفاھیم 
إنھا  المدني،  والمجتمع  والحداثة 
تجربة استعادة الغرب مرةً أخرى . 
السوریة  الفكریة  التجربة  ھذه  إّن 
في تصنیفھا الذي قمنا بھ ال نستنفد 
وأطیاف  كثیرة  ألوان  فھناك  فیھ، 
متعددة في المشھد الفكري السوري 

الیوم .

القيادي البارز يف حزب آزادي كردستان - PAK  بكردستان تركيا

حممد ديالن ( امللقب مبصطفى ) يف حوار خاص وضمن حمورين مهمني جلريدة يكيتي... التتمة
وتجربتھ  الطویلة  لخبرتھ  ونظراً 
عالقاٍت  بشبكة  المسنودة  السیاسیة 
األحزاب  غالبیة  مع  واسعة 
واّطالعھ  والُكردستانیة،  الُكردیة 
لقاءات  عن قرب ، البل مشاركتھ 
كثیرة  منعطفات  في  واجتماعات 
جریدة  تحریر  ھیئة  في  ارتأینا   ،
یكیتي المركزیة إجراء ھذا الحوار 
ملٍف  ،لزوم  الكریم  شخصھ  مع 
تغّطي  ھامة  تاریخیة  لمرحلة 
تاریخ  من  مفصلیة  مراحل  بالفعل 
منذ   ، األربعة  ُكردستان  أجزاء 
اواسط ستینیات القرن الماضي إلى 
، مستفیدین من تجربتھ  ایامنا ھذه 
في  وممارس  ،مشاھد  الشخصیة 
العملیة السیاسیة وذاكرتھ المتقدة ، 

وملفّنا فیھا محوران أساسیان : 

احملور األول : 

وسندمج  ب 
ّ
متشع سؤالنا 

عناوين  من  مبتدئني  ملفاتنا 
رئيسة تبدأ من الستينات إىل 
 بنكسة آذار 

ً
وقتنا احلايل، مرورا

العراق،  ردستان 
ُ
ك يف   ١٩٧٥

ردستان 
ُ
واملخاض السياسي يف ك

ظهور  شهدت  حيث   ، تركيا 
ورافقتها  متعددة  تيارات 
محالت تصفية واغتياالت ، هل 
لكم أن تشرحوا لنا بالذي جرى 
واحلركة  تركيا  ردستان 

ُ
وك ؟ 

كيف  ردستانية 
ُ
الك السياسية 

واىل  آفاقها  وماهي  ؟  ست 
ّ
تأس

أين تتجه ؟ 

إلى  تطّرقتم  األول  محوركم  في 
مرحلة السبعینیات في تركیا ،وواقع 
الحال ،إّن النھوض السیاسي انطلق 
في تركیا كان في الستینیات بتأثیٍر 
وخاصةً  األوروبیة  الحالة  من 

حركات الشباب ، التي امتّدت إلى 
ُكردستان  معھا  وتفاعلت   ، تركیا 
وفي   ، القومیة  أبعادھا  في  خاصةً 
ذات الوقت تّم تأسیس منظمة ( د د 
ق و ) في استنبول وبالتركیة ھي ( 
اوجاغ  دوغو سقاكركیر  دورمجي 
) أي منظمة الثورة الثقافیة الشرقیة 
، وقد كانت ھذه الخطوة جداً مھمة 
الطبقة  أبناء  فقط  كان  زمٍن  في   ،
كانوا  الذین  والبورجوازیة  الراقیة 
المدارس  إلى  الذھاب  یستطیعون 
ابتدأ  وھناك   ، واستنبول  أنقرة  في 
النضال القومي، وانطلقت من ذات 
وتعّرضت  ناضلت  التي  المنظمة 
والمحاكم  القانونیة  للمساءالت 
ودافعت وبشراسة عن مواقفھا أمام 
انطلقت  ومنھا   ، التركیة  المحاكم 
 ، الُكردیة  الحركات  غالبیة  الحقاً 
مثل حركة شفان وشیئاً فشیئاً اشتّد 
فقد   ، وللتذكیر  وتصاعد  النضال 
حزبان  الوقت  ذات  في  ھناك  كان 
ُكردیان ھما ( الحزب الدیمقراطي 
 ) وایضاً    ( التركي  الُكردستاني 
الُكردستاني  الدیمقراطي  الحزب 
في تركیا )  األول كان بقیادة سعید 
شفان  دكتور  بقیادة  والثاني  آلجي 
واسمھ الحقیقي أیضاً سعید قرمزي 
توبران ، وفي تلك المرحلة تصاعد 
تظھر  أخذت  األیام  ومع  النضال 
 ، والنقابات  والمنظمات  التجمعات 
متصاعدة  بوتیرةٍ  النضال  وتطّور 
تشّكلت   ۱۹۷٦ خریف  وفي   ،
لھا  وكان   ( و  ق  د  د   ) منظمات 
٤٦ فرع موزع في استنبول وأنقرة 
وغالبیة مدن ُكردستان تركیا وفي 
مدن كثیرة وكمثاٍل فقط في دیاربكر 
كانت  وھذه  فروع  ثالثة  لھا  كان 
لھا  سنتطّرق  تجمعات  عن  عبارة 
الحقاً ، أما ( د د ق د ) ماھي وماذا 
كانت ؟ في الواقع بعد سنة ۱۹۷٦, 
الدیمقراطي  الحزب  ھناك  كان 
لم  التركي ، ب ك ك  الُكردستاني 
العمال  حزب  خیمة  تحت  تنطلق 

الُكردستاني بل باسم ثوار ُكردستان 
- وبعدھا  ُكردستان  - شورشگري 
وانتحلوا   - آبوجي   - ب  تسّموا 
حزبنا  اسم   ۱۹۷۸ سنة  في  بعدھا 
- حزب العمال الُكردستاني - وھذا 
نقاش  وحدث   ، الحقاً  سأفصلھ  ما 
ذلك  لكشف  حزبنا  داخل  وحراك 
وحیث أّن نضال حزبنا كان سریاً ، 
ونتیجةً لصراعاٍت داخلیة لم یكشف 
للرأي العام حقیقة ذلك، وحیث أن 
بشعبیة  تتمتّع  كانت   ( د  ق  د  د   )
وكوادر  واسعة  تنظیمیة  وقاعدة 
باستطاعتنا  كان  حیث   ، ممیّزة 
أّن  إال   ، أحزاب  ثالثة  تأسیس 
خاصةً  ذلك  مع  تتفاعل  لم  قیاداتنا 
من  ھذه  المطلوب،  الزمن  في 
ناحیة ، وكذلك كان النكسار ثورة 
البارزاني في ُكردستان العراق عام 
۱۹۷٥ تأثیر كبیر أیضاً على كافة 
أجزاء ُكردستان . وھنا أرى لزاماً 
علي أن أوّضح أكثر في خصوص 
عن  عبارة  كانت  فھي  د  ق  د  د 

منظمات - تجمعات شعبیة ، 
أما قصة PKK فھي قصة طویلة 
ال یمكن اختزالھا في اإلجابة على 
ھي    PKK و   ، تساؤالت  عدة 
الُكردي  الشعب  وتخدع  كذّابة 
بأیة  تطالب  وال  التتبنّى  وھي 
حقوٍق للشعب الُكردي في األجزاء 
األربعة ، وجمیل بایق أعلنھا وبكّل 
عدیدة  مرات  ووضوح  صراحٍة 
لن  تركیا  موجوون  نحن  لطالما   :
على  الحفاظ  اسمنت  ونحن  تنقسم 
ھذا  ولیس   ، تركیا  دولة  وحدة 
فحسب بل ھم یریدون و- یطالبون 
العراق  - على وحدة  وسیحافظون 
وتركیا وسوریا وإیران ، اذن لماذا 
ولماذا   . ؟  المسلح  الكفاح  أعلنتم 
تمارسون العمل المسلح ؟ في ھذه 
قالقان  لدوران  بدعة  ھناك  األیام 
دولة  ال   ) معناه  ما   : قال  حیث 
وال رجال وال نساء ) ، وبصریح 
العبارة ھم یطرحون أموراً خیالیة ، 

وعلینا أال نستغرب ؟ فھم ال ینتمون 
وال یؤمنون مطلقاً بالقضیة القومیة 
تصوٍر  ألي  مطلقاً  یعملون  وال   ،،
قومي ، وأمامك كّل أجزاء ُكردستان 
على  وتصرفاتھم  أعمالھم  وكّل   ،
نالحظ  وببساطٍة   ، النظر  مرأى 
منھم  تستفید  القومیات  كّل  أّن 
سواھم الُكرد ، یعني ایران وتركیا 
حتى  وأوروبا  وسوریا  والعراق 
وروسیا وامریكا ، أما َمن یتضّرر 
فقط  فھم  وممارساتھم  مواقفھم  من 
األكراد ، ، وفي كّل األحوال فھم 
بھا  یصارحون  بل  ذلك  یخفون  ال 
جھارةً،فقبل أیاٍم صّرح جمیل بایق 
نسمح  لن  بأننا  العبارة  وبوضوح 
للغاز الطبیعي أن یصل إلى أوروبا 
قارتال  ورمزي   ، بذلك  نقبل  ولن 
أیاٍم صّرح في بروكسل بأنھم  قبل 
 ، ُكردیة  دولة  بتشكیل  یسمحوا  لن 
ھذا الحزب بكّل قیاداتھ یصرخون 

بأعلى أصواتھم:
الدولة  من  صمیمي  جزء  نحن 
التركیة ، ومع ھذا ترى بعضاً من 
ُكردنا یجادل وبغوغائیة ھل تعطي 
أصواتنا مثالً ألردوغان أو جماعتنا 

، ولھذا فإّن الحّل في روج آفا 
نعلم   ، ك  إلى ب ك  العودة  في    
وقرارتھ  مسیّر  تنظیم  بأنھ  جمیعاً 
أصبح  فقد  ولالسف   ، بیده  لیست 
عدم  لغة  التفھم  فھي  كبیرة  عقدة 
صیغ  وإیجاد  األخوي  التقاتل 
أرید  ذكرتھ  ما  وكّل   ، تشاركیة 
لیست  ك  ك  ب  بأّن  أختصر  أن 
مساعدة ألیة خطوة تقاربیة ، رغم 
فقٍر  من  المأساوي  شعبنا  ظروف 
 ، وجودنا  تستھدف  وممارسات 
وھناك نقطة ھامة نسبت أن أذكرھا 
ك  ك  وب  جوعاً  یموت  شعبنا   ،
تردھا مبالغ كبیرة جداً ،وبعد تسلیم 
النظام ل ب ي د مناطقكم تشّكلت 
األغنیاء  كبار  من  طبقة  عندھم 
الفقراء  عدد  زیادة  حساب  على   ،

الذین ھم وضعھم تحت الصفر ..

المتوقع بخصوص  أما فیما یخص 
فسأحاول   ، الشمالیة  ُكردستان 
حزبنا   : األمر  لك  أختزل  أن 
والحزب  ُكردستان  آزادي  حزب 
وحزب  الُكردستاني  اإلشتراكي 
، نحن ثالثة قوى  ُكردستان  تفكرا 
منذ عدة أشھر عقدنا لقاءات متعددة 
بتحالٍف  تسمیتھ  مایمكن  وأّسسنا 
تبنّینا فیھا مایمكن تسمیتھ بمطالب 
منھا  قضایا ضروریة  مثل  عاجلة 
كمثاٍل : على تركیا اإلقرار بوجود 
الشعب الُكردي وإقرارھا دستوریاً 
في  تدخالتھا  وقف  وعلیھا   ،
ٌكردستان العراق وروچ آڤا وكذلك 
اعتقاالٍت  من  القمعیة  حمالتھا 
 ، تركیا  ُكردستان  في  وماشابھ 
ثبت  فقد   ، جداً  ھامة  نقطة  وھناك 
لن  تركیا  في  الُكردیة  القضیة  بأّن 
تحّل بالعملیات العسكریة ، بقدر ما 
الطرفین  عقالء  یتفق  بأن  یفترض 
آلیات  یستوعب  أن  یمكن  ومن 
الطرفین  ومن  قضایا  ھكذا  حّل 
 ، الُكرد  مع  تجلس  لجنة  وتأطیر 
عن  یبحث  دیمقراطي  إطاٍر  وفي 
مع  التفاوض  ویبدأ  حقیقي  حّلٍ 
كالً  یوجد  أن  قاعدة  وعلى  الُكرد 
الُكرد  ویكسب  جھة  من  توافقیاً 
راي  وھناك   ، جانبھ  الى  أیضاً 
مطروح من قبل ج ه ب - الحزب 
داخل  بالحل  یطالب   - الحمھوري 
البرلمان التركي ، ولكّن ذلك غیر 
د  ه  ألّن حزب  وال صحیح  ممكن 
ب لیس حزباً ُكردیاً ، وھناك نقطة 
العاجلة  مطالبنا  من  أیضاً  أخرى 
أولئك  یخّص  آخر  مطلب  ھناك   ،
ویكتبون  یتفاعلون  الذین  الناشطین 
السوشیال  في  وكذلك  اإلعالم  في 
میدیا ، بمعني حریة الرأي والتعبیر 
تجرم  التي  القوانین  كّل  تلغى  وأن 
بند  وھناك   ، ذلك  على  وتعاقب 
الُكردستانیة  األحزاب  حول  آخر 
األخرى ، أرید توضیح ھذه النقطة 
باسم  أحزاب  أربعة  ھناك  حیث   ،

ُكردستان ، وھم عملیاً شبھ رسمیة 
ولكن تّم فتح دعاوي قضائیة بحقنا 
ُكردستان  اسم  بإزالة  یطالبوننا 
خمس  ومنذ   ، أحزابنا  اسم  من 
مستمرة  محكمتنا  الزالت  سنوات 
 ، نقول  أیضاً  ذلك  وبخصوص   ،
بأّن على الدولة أن تتخلّص من ھذه 
العقدة ، وعلیھا االعتراف بمسّمى 
بحق  الدعاوي  وشطب  ُكردستان 
بنشاٍط  قمنا  وقد   ، األحزاب  ھذه 
وقمنا   ، الخصوص  بھذا  كبیر 
بفعالیات وحمالت جماھیریة كثیرة 
الكرمانجیة  باللھجتین  وأنشطة 
مذكرة  وقّدمنا  والتركیة  والزازیة 
إلى المجلس وأّكدنا فیھا : لن تغیّر 
أسماء أحزابنا،أنتم غیّروا قوانینكم 
الدولة  نطالب  نحن  وباختصار   ،
أمام  العراقیل  كّل  بإزالة  التركیة 
لتمارس  الُكردستانیة  األحزاب 
وھناك   ، بأجواء صحیحة  نضالھا 
أن  أرید  ھامة  أخرى  مسألة 
أوضحھا لكم وھي مسألة اللغة ، تّم 
إنجاز - بالفورم - اللغة الُكردیة من 
باللھجتین  ومنظمة  قبل ۱۲ حزب 
ھو  ومطلبنا  والزازیة  الكرمانجیة 
إزاحة كّل العراقیل والقوانین بحق 
یمنح  أن  ویجب   ، الُكردیة  اللغة 
االعتراف  ویتّم  البل  ذلك  القانون 
أن  یجب  وكذلك  الُكردیة  باللغة 
 ، التعلیم  لغة  الُكردیة  اللغة  تصبح 
ومن أجل ذلك عملھا كثیراً وفتح في 
كثیر من المدن ونحن مجموعة من 
۱۲ حزب ومنظمة و ه د ب معنا 
مشروعھا  أیضاً  لھا  ولكن  أیضاً 
جدیة  غیر  وھي   ، أیضاً  الخاص 
بأّن  البدایة كانت تزعم  ، البل في 
ولكن  مجدیة  غیر  الفعالیات  ھذه 
انضّمت  الجماھیر  ضغط  تحت 
للمجموعة ولكنھا ال تمارس مطلقاً 

ماھو المطلوب منھا . 
. أما فیما یخّص المتوقع بخصوص 

ُكردستان الشمالیة ، فسأحاول 
التتمة في ص ۳
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السياسـة

أن أختزل لك األمر : حزبنا 
حزب آزادي ُكردستان وحزب 
االشتراكي الُكردستاني وحزب 
تفكرا ُكردستان ، نحن ثالث 

قوى منذ عدة أشھر عقدنا لقاءات 
متعددة وأّسسنا مایمكن تسمیتھ 

بتحالف تبنینا فیھا مایمكن تسمیتھ 
بمطالب عاجلة مثل قضایا 

ضروریة منھا كمثال : على تركیا 
اإلقرار بوجود الشعب الُكردي 
وإقرارھا دستوریاً ، وعلیھا 
وقف تدخالتھا في ُكردستان 

العراق وروچ آڤا وكذلك حمالتھا 
القمعیة من اعتقاالت وماشابھ 
في ُكردستان تركیا ، وھناك 
نقطة ھامة جداً ، فقد ثبت بأّن 

القضیة الُكردیة في تركیا لن تحّل 
بالعملیات العسكریة ، بقدر ما 

یفترض بأن یتفق عقالء الطرفین 
ومن یمكن أن یستوعب آلیات حّل 
ھكذا قضایا ومن الطرفین وتأطیر 

لجنة تجلس مع الُكرد ، وفي 
إطار دیمقراطي یبحث عن حّلٍ 
حقیقي ویبدأ التفاوض مع الُكرد 
وعلى قاعدة أن یوجد كالً توافقیاً 
من جھة ویكسب الُكرد أیضاً إلى 
جانبھ ، وھناك رأي مطروح من 

قبل ج ه ب - الحزب الحزب 
الحمھوري - یطالب بالحل داخل 
البرلمان التركي ، ولكن ذلك غیر 
ممكن وال صحیح ألّن حزب ه 
د ب لیس حزباً ُكردیاً ، وھناك 
نقطة أخرى أیضاً من مطالبنا 

العاجلة ، تخّص أولئك الناشطین 
الذین یتفاعلون ویكتبون في 

اإلعالم وكذلك في السوشیال میدیا 
، بمعني حریة الرأي والتعبیر 

وأن تلغى كّل القوانین التي تجرم 
وتعاقب على ذلك ، وھناك بند 
آخر حول األحزاب الُكردستانیة 

األخرى ، أرید توضیح ھذه النقطة 
، حیث ھناك أربعة أحزاب باسم 
ُكردستان ، وھم عملیاً شبھ رسمیة 
ولكن تّم فتح دعاوي قضائیة بحقنا 

یطالبوننا بإزالة اسم ُكردستان 
من اسم أحزابنا ، ومنذ خمس 

سنوات الزالت محكمتنا مستمرة ، 
وبخصوص ذلك أیضاً نقول ، بأّن 
على الدولة أن تتخلّص من ھذه 

العقدة ، وعلیھا االعتراف بمسّمى 
ُكردستان وشطب الدعاوي بحّق 

ھذه األحزاب ، وقد قمنا بنشاٍط 
كبیر بھذا الخصوص ، وقمنا 

بفعالیات وحمالت جماھیریة كثیرة 
وأنشطة باللھجتین الكرمانجیة 

والزازیة والتركیة وقّدمنا مذكرة 
إلى المجلس وأّكدنا فیھا : لن تغیّر 
أسماء أحزابنا أنتم غیّروا قوانینكم 
، وباختصار نحن نطالب الدولة 
التركیة بإزالة كّل العراقیل أمام 
األحزاب الُكردستانیة لتمارس 

نضالھا بأجواء صحیحة ، وھناك 
مسألة أخرى ھامة أرید أن 

أوّضحھا لكم وھي مسألة اللغة ، 
تم إنجاز - بالفورم - اللغة الُكردیة 

من قبل ۱۲ حزب ومنظمة 
باللھجتین الكرمانجیة والزازیة 
ومطلبنا ھو إزاحة كّل العراقیل 
والقوانین بحق اللغة الُكردیة ، 

ویجب أن یمنح القانون ذلك البل 
ویتّم االعتراف باللغة الُكردیة 
وكذلك یجب أن تصبح اللغة 

الُكردیة لغة التعلیم ، ومن أجل 
ذلك عملھا كثیراً وفتح في كثیٍر 
من المدن ونحن مجموعة من 

۱۲ حزب ومنظمة و ه د ب معنا 
أیضاً ولكن لھا أیضاً مشروعھا 
الخاص أیضاً ، وھي غیر جدیة 
، البل في البدایة كانت تزعم بأّن 
ھذه الفعالیات غیر مجدیة ولكن 
تحت ضغط الجماھیر انضّمت 

للمجموعة ولكنھا ال تمارس مطلقاً 
ماھو المطلوب منھا .

وسأضیف ھنا أمراً آخر بخصوص 
PKK , فھي لم یبَق لھا أي شيء 
حیث   ، الشمالیة  ُكردستان  في 
العسكریة  مواقعھا  كّل  اخلَت  أنھا 
ُكردستان  إلى  وانتقلت  ھناك  من 
 ، آڤا  روج  إلى  وأیضاً   ، العراق 
وأساساً بھكذا انتقاالت استرخصوا 
ألمور  مّھدوا  البل   ، شيء  كّل 
أینما  بأنھم  مستجدة ، فھم یدركون 
ذھبوا ستكون تركیا ھناك ، فكیف 
الجدلیة  ھذه  نفھم  أن   - مثالً   - لنا 
العراق  ُكردستان  في  وكمثاٌل  ؟ 
وبفضل PKK ھناك مابین - ٦۰۰
ھجرھا  أو  أفرغت  قریة   ۷۰۰ و 
فیھا  تركیا  وبنت  ودّمرت  سكانھا 
وكذلك   ، لھا  مقرات  أو  مخافر 
موضوع عفرین ورأس العین وھذه 
أھداف ومشاریع  كلھا  األمور ھي 

مخططة تّم تنفیذھا . 

العزيز  الصديق  الثاني   حمورنا 
مكثف  بشكلٍ  شنكال  عن  هو 
ايران  ـ  وروشيتة  ـ  آفا  وروج 
ف 

ّ
تغل التي   PKK و  السحرية 

اف 
ّ
شف بورقٍ   p y d ي 

ّ
تغط  /

سوريا  ردستان 
ُ
ك  : أدق  وبشكلٍ 

الواقع وآفاق املستقبل ؟ 

منك  أكثر  توٍق  في  أنا  بصراحٍة 
للتكلم عن - روچ آڤا - وباختصار 
فأنا مطلع بشكٍل جید على أوضاعكم 
، وذلك بحكم إقامتي الطویلة ھناك 
، ولي عالقات كانت مع األحزاب 
وغالبیة الفعالیات الثقافیة والسیاسیة 
فیھا ، وطبیعي لكوني منتٍم لتنظیم 
وھنا   : األمثلة  بعض  لكم  سأسرد 
سأقول وبتلطف دبلوماسي وأتمنى 
ال  عندما   : المسألة  لھذه  تنتبھ  أن 
تكون مستقالً ، وھذا رأیي الصریح 
و   - كروبوت   - موجھ  فستبقى   ،
یعلم  فكلنا   - كونترول  بریموت   -
مسألة ب ي د و روج آڤا وي ب 
المجلس  وأحزاب  ك   ك  و ب  ج 
مثل  ھي  فیھا  والكالم   ، الوطني 
وعین  الذات  حول  الدوران  ذات 
إنجاز  في  حاولنا  ومھما   ، المكان 
ومضیعة  جھد  ھو  التقارب  عملیة 
للوقت ، وكمثال : نتذّكر االتفاقیات 
التي وقّعت في ھولیر وكنت ھناك 
دھوك  وكذلك   ، المرحلة  تلك  في 
البارزاني  مسعود  الرئیس  وجھود 
الذي بذلھا ، ولكن لألسف فقد كنت 
متیقناً تماماً بأّن أي اتفاق لن یصمد 
ویستمر ، وذلك لسبب بسیط جدا : 
أن PKK و p y d و  y p j لن 
یتفقوا مطلقاً مع الُكرد ، وبالمناسبة 
: ال وجود ل p y d وھو مجرد 
اسم - وغطاء وھمي ، نعم علیكم أن 
تعلموا بأّن p y d ھي مجرد كذبة 
فقط غطاء والقرار كما التحكم ھي 
بید y p k و p k k وحتى ھم لیس 
لھم أي دور في اتخاذ القرارات بل 
مفاصل  بكّل  المتحكمة  ایران  ھي 
ھذا التنظیم ، وكّل ما یحدث عندكم 
في روچ آڤا وكّل أجزاء ُكردستان 
 - مخططات  كلھا  ھي   ، األخرى 
بفضل  وإیران   ، ایرانیة  مشاریع 
تمارس  أصبحت  مجامیع  ھكذا 

وأداتھا  فظیعاً  تخریبیاً  دوراً 
لھا  والتابعین   PKK ھي  التنفیذیة 
، ولعلك مطلع أیضاً ما یتّم في ھذه 
ھم  وحتى   ، وأھلھا  بشنكال  األیام 
بأّن  فیقّرون  جداً  صریحین  باتوا 
ورواتبھم  أرزاقھم  وكّل  أسلحتھم 
لنا  فكیف   ، بغداد  من حكومة  ھي 
إذن أن نصّدق كذبتھم في محاربة 
ھذه  وبصراحة  ؟  العراقي  الجیش 
یعلم  فكلنا  ھزلیة  مسرحیة  أكبر 
مدى ضعف الجیش العراقي ، وأّن 
محصورة  فقط  ھي  القوة  مراكز 
ایران  جدید  ومن  الشعبي  بالحشد 
. وطرف آخر وھي ایران وكذلك 
PKK ل  التابعة  المجموعات  تلك 
بغداد  من  رواتبھم  یقبضون  وھم 
الجمیع  بات  الذي  األمر  ھذا   ،
دعني  واآلن   ، ذلك  یعرفون 
وانكسي  د  ي  ب  عن  لك  أتحّدث 
 : وبصراحة  لك  وسأقول   ، أیضاً 
 - ُكردستان  آزادي  كحزب  نحن 
وندعم  نتمنّى   - تركیا  ُكردستان 
الُكردي   - الُكردي  التقارب  دائماً 
بینھم  القضایا  تتحّول  ال  وان   ،
إلى صراعات وتقاتل ، ونعلم بأّن 
بینھما  ما  وقٍت  في  تدخلت  أمریكا 
ولحد اآلن التزال عبر ممثلھا تسعى 
شكل  بأي  یتّم  لن  ولكن   ، للتوسط 
انجاز أیة خطوة تقارب ، وقد تسأل 
قوي  ؟ طرف  السبب  وما  ؟  لماذا 
ومسلح بمقاتلین مدججین باألسلحة 
بذات  یتمتّع  ال  ضعیف  وطرف   ،
كما  لیس  الوضع  أّن  أي   ، القوة 
في  العراق  ُكردستان  في  كان 
بین  المصالحة  أثناء   ، التسعینیات 
الحزب الدیمقراطي الُكردستاني  و 
حزب اإلتحاد الوطني الُكردستاني 
، حیث الطرفان كانت لھما قواتھما 
العسكریة ، روج آڤا تفتقر للتوازن 
، نعم ال توازن ھناك ، انكسي ھو 
 ، واضحة  رؤیة  ولھ  قومي  حزب 
وتقّدم  تخطو  انكسي   : حق  وكلمة 
 ، د  ي  ب  عكس   للتقارب  رؤیة 
د  ي  ب  قیادات  كّل  أّن  والواقع 
لیس بیدھم أیة صالحیة النخاذ أي 
موقف ، ونتذّكر جمیعا قول جمیل 
في  ھو  الحل  بأّن  فترة  قبل  بایق 
دمشق ، أضف إلى ذلك مقولة رد 
فإّن  الوفاء وما شابھ ، وباختصار 
السوري  للنظام  مرھون  قرارھم 
وال  یتقّدموا  لن  قرارھم  وبدون 

ولتسمح   ، اإلطالق  على  بخطوة 
 : ھام  أمر  على  أؤّكد  أن  فقط  لي 
سوریا  في  أبداً  تقاتل  لم  د  ي  ب 
أّن  بل   ، الُكردیة  المناطق  لتحریر 
سلّمتھم  من  ھي  السوري  النظام 
یقول  حالھ  ولسان  كأمانة  المنطقة 
: إن اجتزنا األزمة واستمّرینا في 
وإن   ، األمانة  لنا  ستعیدون  الحكم 
أطیح بنا ستبقى المنطقة لكم ولیبقى 
 ، محتدماً  وتركیا  بینكم  الصراع 
العام  والیوم وفي الوضع السوري 
نرى أّن النظام السوري أخذ یقوى 
الدول  وغالبیة  موقفھ  ویتعّزز 
و   ، معھ  عالقاتھا  أعادت  العربیة 
ب ي د لم تقطع تواصلھا مطلقاً مع 
النظام ، وھذا االمر واضح وعلى 
أھل روچ آڤا أال ینخدعوا ، وذلك 
ألمر بسیط ومعروف حیث أّن ب 
موقف  أي  اتخاذ  تستطیع  ال  د  ي 
من  قندیل  وكذلك  قندیل  دون  من 
دون ایران . واآلن : سأقول أمراً 
لي  شخصیاً  موقفاً  أعتبره  ودعني 
آزادي  حزب  في  رفاقي  أّن  مع   ،
أیضاً قد تكون لھم نفس الموقف ، 
على  وأؤّكد  رأیي  سأقول  ولكنني 
مسألة  في   : موقف شخصي  كونھ 
انكسي كانت تفھم في البدایة مسألة 
انضمامھا إلى اإلئتالف ، أما الیوم 
 ، لكم  ضرر  فیھ  االستمرار  فإّن 
باألحرى  أو  ھناك  بقائھم  یعني 
ماذا یمكنھا أن تفعل وتؤثّر ضمن 
 ، للُكرد  شیئاً  تحقّق  أو  االئتالف 
فھم لم یستطیعوا فعل أي شيء ال 
وقد   ، العین  في عفرین وال رأس 
أثّر ذلك علیھم كثیراً ، وقد أسمعنا 
 ، أیضاً  لقیادتھم  مراراً  صوتنا 
تأثیر  لھم  وبیّنا   ، لآلخرین  وكذلك 
تفیدھم  لن  المعارضة  وإّن   ، ذلك 
بشيء فھم في أغلبھم كانوا بعثیبن 
ورجاالت للنظام ، أضف إلى ذلك 
عجز انكسي في التدخل ال للحد من 
منھا  التخفیف  بل  االنتھاكات  تلك 

أقلھ ، 
المناطق  تلك  في  یحدث  ما  ۳إّن 
شریكة  فھي  ال  أم  أرادت  انكسي 
أنھا غیر  بالرغم من  الفظائع  لتلك 
 ، ھناك  بأي شيء  عملیاً  منخرطة 
ولطالما ھي ال تستطیع عمل شيء 
؟ فلماذا تستمر إذن معھم ؟ وھناك 
نقطة ھامة جداً البّد من قولھا وھو 
أّن مستقبل روچ آڤا اآلن ال یقرره 

اوكرانیا  أزمة  بعد  وخاصةً  أھلھا 
التي  ھي  الحرب  ھذه   ، وروسیا 
 ، كثیرة  متغیرات  معھا  ستجلب 
بأّن  أیضاً  نالحظ  أن  علینا  ولكن 
 ، تتسع وتتزاید  الحرب  دائرة ھذه 
ذلك  تتابع  كلھا  العالم  أنظار  وأّن 
نتائجھا  كانت  مھما  الحرب  ھذه   ،
فإنھا تتجھ لبناء نظام عالمي جدید 
، ولألسف نحن غیر مستعدین لھا 
ان  لروسیا  یمكن  ولكن   ، أیضاً 
ویتوقّع   ، مواقفھا  من  بعضاً  تغیّر 
في  تصاعد  المثال  سبیل  على 
التوتر بینھا وبین تركیا بسبب عدم 
الروسیة  للطائرات  األخیرة  سماح 
باإلقالع والھبوط ، ولكن في روج 
آڤا ؟ مثالً:    ب ي د ماذا ترید ؟ فھي 
اآلن لم توّضح وإن كانت ھي مثل 
ه د ب فما تریده ھي من تركیا ذاتھا 
التي تسعى لھا ب ي د مع النظام 
شعارات  فقط  بمعنى   ، السوري 
ودیمقراطیة  وسالم  أخوة   ، بّراقة 
أن  مثالً  األجدر  أولیس   ، وووو 
 - بفیدراسون  تطالب  بأنھا  تّدعي 
فیدرالبة أو حكم ذاتي ، نعم ال مانع 
، ولكن  بدولة مستقلة  ماطالبوا  أّن 
: ھم ال یطالبون بأیة حقوق قومیة 
وھو   ، لسوریا  الدیمقراطیة  أي   ،
أمر جید ، ولكننا كَكرد فإّن قضیتنا 
ھي قومیة ، ونحن في كّل أجزاء 
تكون  أن  بھا  یفترض  ُكردستان 
تمّسكنا  أن  أما   ، الرئیسیة  قضیتنا 
الدیمقراطیة كشعار  فقط بمصطلح 
وسوریا  تركیا  من  كّلٍ  في  مجرد 
وبوضوح  مفرداتھا  في  نحّدد  ولم 
حقوق الشعب الُكردي ؟ أفال تبقى 
الدیمقراطیة مجرد ال شيء ؟  ھذه 
وھنا یبرز تساؤل ھام ؟ نحن ماذا 
نرید ؟ ب ي د بماذا تطالب ؟ أما 
انكسي فإّن مطالبھا إن توافقنا معھا 
أم ال ؟ فھي واضحة ؟ ولكن انكسي 
بحد ذاتھا ھي لیست في الساحة ، 
لمطالب  كثیراً  سعت  أنھا  ومع 
حیویة كعودة بیشمركة روچ وھنا 
یتوّجب أن ندرك بأنھا لیست ب ي 
د التي ال تسمح أو توافق ؟ بل ھي 
یجب   : وباختصار  وسوریا  ایران 
أن نعلم بأن ب ي د ال تملك خیار 
اتخاذ أیة قرار وبحق أبسط مسألة.

واقعنا ضحية أحالمنا... التتمة
سکینة حسن 

حرصاً على مصالحھم في المنطقة 
ومع تلك الدول التي ساعدتھم نتائج 
تكون  أن  األولى  العالمیة  الحرب 
بشكلھا  بینھم،  مقّسمة  ُكردستان 
لحقیقة  اعتبار  أي  دون  الحالي 
التاریخي  وجوده  لھ  شعٍب  وجود 
في المنطقة، منذ آالف السنین، كل 
ھذا في ظّل غیاب الوعي السیاسي 
للدخول   ، األدنى  حّده  في  الُكردي 
لعبة األمم ، والمطالبة بحقوقھ  إلى 
دوائر صنع  لدى  ممثلیھ  من خالل 
األدنى  بالحّد  ولو  وكسب   ، القرار 
من  نوعٍ  بأّي  الدولي  االعتراف 
مطلبنا  بقي  بل  الُكردیة،  الحقوق 

حلماً یراود األجیال في أغانیھم ؛
بقیادة  أیلول  ثورة  جاءت  أن  إلى 
فجّسدت  الخالد،  البارزاني 
ُكردستان  في  الُكردي  إرادةالشعب 
الواقعیة  بشعاراتھا  العراق 
بالحكم  طالَب  ؛حینما  والسیاسیة 
الشعب  مع  والشراكة   ، الذاتي 
العراقي بعیداً عن األحالم ، وحقّق 
اإلنجاز التاریخي في بیان ۱۱ اذار 

عام ۱۹۷۰، كنقطة تحّوٍل في مسار 
من  وحّدد  الُكردیة،  القضیة  تاریخ 
وھویة  حقیقة  االتفاقیة  تلك  خالل 
ما  رغم   ، الُكردي  الشعب  ووجود 
لم  التي  االنتكاسات  من  أصابھا 
كوالن  ثورة  بتفجیر   ، طویالً  تدم 
البارزاني  مسعود  الرئیس  بقیادة 
وبالتحالف مع جمیع القوى الُكردیة 
استغالل  من  العرا   ُكردستان  في 
حرب الخلیج وتحقیق ھذا المكسب 
التعامل  خالل  من  الكبیر،  القومي 
مع الظروف المحیطة بھم بالحكمة 
الشعارات  عن  بعیداً  والسیاسة 
واألحالم الوردیة التي نحن نعیشھا 
سوریا   في  شعبنا  ألبناء  ونقّدمھا 
لیعیش في غیبوبة الواقع بعیداً عن 
السیاسي  نضالنا  وطبیعة  حقیقة 
من  مزیداً  یتطلّب  الذي  سوریا  في 
مع  التعامل  في  السیاسیة  الواقعیة 
تشّكل  ھي  التي  الوطنیة  الحالة 
یجب  التي  الحقیقیة  االستراتیجیة 
أن نتمّسك بھا كي النضیّع الفرصة 
على شعبنا ، وكي ال نذھب بقضیتنا 
إلى المخاطر والعزلة والضیاع …
الُكردیة في سوریا تخاطر  الحركة 

ببعض المصطلحات وتبعث برسائل 
السوریة  الشرائح  كّل  إلى  سلبیة 
في  الُكرد  حقوق  تجھل  حینما 
الُكرد  حقوق  من  وتجعل  سوریا، 
أولویة  والعراق  وإیران  تركیا  في 
طریقة  …إنھا  أمنیات  مجرد  لھا 
… ومدّمر  خاطئ  سیاسي  تفكیٍر 

علینا نحن الُكرد السوریین االلتزام 
أقّرتھ  الذي  السیاسي  ببرنامجنا 
سوریا  في  قضیتنا  وإّن  مؤتمراتنا، 
ھو  كما  سوریا  في  …ومطالبنا 
مقّرر في برامج جمیع األحزاب …

وبما أّن قضیتنا داخل سوریا، علینا 
والتحالف  الصداقة  أواصر  تمتین 
ومع  السوریین  مع  والشراكة 
بغّض  والمعارضة  الثورة  عناصر 
والتحدیات  االختالفات  عن  النظر 
أن  الیمكن  ،إذ  البعض  ومواقف 
األصدقاء  بدون  المعركة  نكسب 
على  للقفز  محاولة  وأیة  والحلفاء 
ھذا الواقع، وھذه الحقیقة كمن یتآمر 
على قضیتھ ومستقبل شعبھ وحقوقھ 
من حقنا أن نحلم ، ولكن لیس من 
حقنا  أن نضّحي بواقعنا وبوجودنا 

ألحالمنا. 

ردي وإستحقاقات املرحلة... التتمة
ُ
اجمللس الوطني الك

نیلھ  على  التأكید  ذاك  إال  تكن  لم 
أما   ، ككل  الُكردي  المجتمع  ثقة 
تمثیلھ  فھو  أكثر  ذلك  عّزز  ما 
المشروع القومي الُكردستاني ببعده 
المستوى  على  أما   ، االستراتیجي 
الجسم  ذاك  غدا  السوري  الوطني 
السیاسي الُكردي الواقعي ، فاختار 
الشعب  صف  في  الوقوف  خندق 
 ، المشروعة  ومطالبھ  السوري 
وذلك بآلیات نشاطھ السلمي ، حیث 
السوریة  المعارضة  قوى  مع  عمل 
على تبني القضیة السوریة والُكردیة 
المحافل  و  الملتقیات  في  وطرحھا 

الدولیة ذات الشأن .
عاماً  عشر  أحد  وبعد  مانلتمسھ 
من  العدید  وبروز   ، التأسیس  من 
نشاطھ  مضمار  في  التحدیات 
الستھدافھ  إضافةً   ، السیاسي 
الحالة  أمد  إطالة  ظّل  في  الممنھج 
فعلي  انفكاك  أي  دونما  السوریة 
في  دخولھا   ، السوریة  للعقدة 
 ، فعالیتھا  في  التنازلي  االنحدار 
الضعف  بروز  في  بدوره  أثّر  مما 
في سرعة اتخاذ القرار جرأةً ووقتاً 
الالموقف  لحالة  أحیاناً  وصوالً   ،
تارةً ، في مراعاتھا المفرطة للحالة 
العاطفیة اإللكترونیة غیر الممتھنة، 

نزار موسی 
 ، السیاسي  للطقس  معظمھا،  في 
خطابھا  في  التردد  أخرى  تارةً  و 
التنظیمیة  أرضیتھ  ، على  السیاسي 
ظّل  في  ھشاشةً  أكثر  باتت  التي 
تزاید حالة النقد لدى المتابع الُكردي 

لحالة اإلطار الُكردي األمل .
منھ  مفّر  ال  وما   ، ملحاً  بات  ما 
إصالحات  من  الالزم  إجراء  ھو 
تنظیمیة حقیقیة تضمن تفعیل جمیع 
واالرتقاء   ، المتخصصة  مكاتبھ 
بإعالمھ الكالسیكي ، والتخلص من 
في  للمأسسة  المقیّدة   المحاصصة 
ذلك  عن  واالستعاضة   ، مفاصلھا 
ثقل  عن  تعبیراً  أكثر  جدیدة  بآلیات 
مكوناتھ،  واألكثر أھمیةً ھو إجراء 
التكیّف الالزم فیھ ، وحصر البعض 
رافقت  التي  المكونات  تلك  من 
تعد  لم  والتي   ، المجلس  تأسیس 
موجودة، سوى بعناوینھا ، كبعض 
التنسیقیات الشبابیة مثاالً .. ، إضافةً 
للتقییم الواقعي لتمثیل فئة المستقلّین 
بآلیات  والسیر  المجلس،  في  
 ، األنسب  بشكلھا  الفئة  ھذه  تمثّل 
واستثمارھا من خالل التركیز على 
 ، وغیرھم  واألكادیمیین  الوجھاء 
علّھا تقوي من أداء المجلس، وتزید 
على  القادرة  التنظیمیة  فعالیتھ  من 
المأمول  التوازني  الدور  ذاك  لعب 

منھ ، كما في بدایات تأسیسھ .
في  الزیادات  تتحقّق  فقط  وھنا 

رؤیة الشعار المعروف في الشارع 
البنیة  تلك  وتبنى  بل  ال   ، الُكردي 
 ، اتزاناً  األكثر  السیاسة  السلیمة 
حكیمة  سیاسیة  مواقف  ببلورة 
تأخیر  ودون  القضایا  كافة  تخّص 
كإطاٌر  وماھیتھ  یتناسب  بما   ،
السیاسیة  بمواقفھ  یناضل  سیاسي 
العمل  ، مع ضرورة  كغیره  ولیس 
والكفؤ  المھني  الفریق  تأمین  على 
إصدار  و  لعرض  اإلعالمیین  من 
مواقفھ السیاسیة بالشكل المطلوب ، 
وإیصالھا وبحرفیة للشارع الُكردي 
السوریة  الوطنیة  للقوى  وكذلك   ،
الدولیة  والقوى  للمتابعین  إضافةً 
وبلغاتھم ، واالنتقال لخطوة متقدمة 
في ھذا المضمار ، بإعداد أبحاث و 
وثائق أكادیمیة وبأسلوب مرجعي ، 
یمكن ألرباب التحلیل وصنع القرار 
السیاسي الغربي االعتماد علیھا في 
و  بناء تصوراتھم  في  و   ، أبحاثھم 

مقاالتھم السیاسیة ..
ھذا كلّھ یتطلّب الجرأة واإلرادة البل 
والمكاشفة ، إضافةً لالستعداد  لتقدیم 
الكوادر القادرة على إنجاز ماسبق ، 
بغیة القدرة على إستخالص اإلطار 
و  للتغیرات  المواكب  السیاسي 
العصر وبمفھومھ العام ، و یتصّوب 
شعبنا  إلرادة  خدمةً  القادم  المسار 
مكتسباتھ  على  الحفاظ  في  وقضیتھ 

وتعزیزھا.
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مع نھایات القرن التاسع عشر وبدایات 
القرن العشرین بدأ العّد العكسي ألفول 
نجم السلطنة العثمانیة وبدأت حركات 
الشعوب المنضویة تحت نیرھا وھي 
تشتعل مطالبةً باالستقالل، مع بروز 
تطالب  تركیة  طورانیة  اتجاھات 
العالم كلّھ  بالتغییر في وقٍت كان فیھ 
بشكٍل  أو  أزماتھ  أّدت  بمنعطٍف  یمّر 
األولى  الكونیة  للحرب  مّھدت  أدّق 
...في ھذه السنوات وفي مدینة ُكردیٍة 
عریقة بتراثھا وفولكلورھا ...المدینة 
شعالت  البرخانیون  منھا  قاد  التي 
القومیة .. ومن مدارسھا  انتفاضاتھم 
الجزریون  األثیر  أبناء  انطلق 
خلكان  ابن  فیھا  علّم  التي  ومدارسھا 
جزیري  مالیي  فیھا  أبدع  ..والتي 
ـ  أفیني  و  عشق  سیدایي  واألصّح  ـ 
وكانت   ..... الشعریة  قصائده  أروع 
مرتعاً لخاني الخالد ومرقد مم وزین 
وـ  ـ  باتي  ـ  ابداعات  من  تسلم  ولم 
ماجنـ  وـ  سیابوشـ  ولن ننسىـ  فقي 
طیرا ـ ...ھذه المدینة التي لما تكن قد 
بعد  والبدرخانیین  جراحاتھا  لملمت 
في  ـ  البدرخانیون  ـ  تشتتھم  ثم  ومن 
التي  المدینة  ..ھذه  المعمورة  أرجاء 
ظلّت ولفترةٍ طویلة ـ ولم تزل ـ شعلة 
إنھا  الُكردي ... نعم  القومي  للنضال 
الملھمة  تلك   ... ـ  بوطان  جزیرا  ـ 
..والتي  ملتھبة  وطنیة  وروحاً  عشقاً 
أضحت محجة للفن والتراث الُكردي 
..ومرتعاً خصباً لتأریخ صیرورة ھذا 
المغني  ..ولد  وآالمھ  بآمالھ  الشعب 
الذي  الجزیري  آغا  سعید  الُكردي 
ومأله  بصوتھ  ـ  فعالً  ـ  الُكرد  شغل 
بأخباره وأسفاره ومصائبھ المتالحقة 
واحتراماً   .. الزمن  من  طویل  لردحٍ 
وما  الذاتیة  لسیرتھ  ـ  ـ شخصیاً  مني 
وحیاتھ   .. من جھة  غنائھ  في  أبدعھ 
العملیة كفنّان ومقاوم ایضاً لالستعمار 
التي  العائلیة  وللعالقة   .. الفرنسي 
حاج  المرحوم  ابنھ  وعائلة  جمعتنا 
محمد أمین سعیدي حمو یي جزیري 
فقد استخلصُت ھذه السیرة الذاتیة عنھ 
التسعینات كوعٍد مني  ابنھ اوائل  من 
االعتقال  ظروف  أّن  إال  لنشرھا  لھ 
وأسباب كثیرة حالت بعدھا على عدم 
نشرھا ..وارتأیت مؤخراً ضّمھا إلى 
أحداث روایة ـ دیركا حمكو ـ ضمن 
وأمانتھا  وبحرفیتھا  ـ  الزمني  سیاقھا 
ایضاً ..وكّل ھذا ال یمنعني من نشرھا 
آغا  سعید  ھو  فَمن   ... أیضاً  مستقلة 

وكیف انطلق في الغناء ؟؟ ..
مولده ونشأتھ :

بن  صالح  بن  محمد  بن  سعید  ھو 
بعد  فیما  لقب  الجزیري  سلیمان 
في  ولد   .. الجزیري  آغا  سعید  ب 
ویُقال   ۱۹۱۰ العام  حوالي  بوطان 
األحمر  الثلج  ھطول  قبل  ولد  بأنھ 
... عاش طفولتھ وقسماً  تقریباً  بسنة 
بوطان  جزیرة  ربوع  في  شبابھ  من 
غنائیة  ثقافة  أو  علوم  أیة  یتلقَّ  ..لم 
وطبیعتھا  بوطان  ولخصوصیة   ...
الجملیة الخّالبة كان الشباب یخرجون 
المرابع  إلى  مجموعات  شكل  على 
والحدائق المحیطة بالمدینة ھذا یحمل 
موسیقیة،  آلة  أیة  أو  طبالً  وذاك  دفاً 
فیصدح كلٌّ ما في جعبتھ من األغاني 
بین  تمیّز  المتعددة  الرحالت  وفي   ..
الطیب  الجھوري  بالصوت  خّالنھ 
واألداء الممیّز وأخذ یرتاد األعراس 
یغنّي  حیث  خلسةً،  والمضافات 
ویؤّدي المقامات البوطانیة .. ونظراً 
یكن  لم  السائد  االجتماعي  للوضع 
باحتراف  ألوالدھم  لیسمحوا  األھل 
الخبر حتى وصل  لبث  ، وما  الغناء 
البیت  إلى  فدعاه  أبیھ  مسامع  الى 
قائالً  بیده  كانت  التي  بعصاه  وھّدده 
: اسمعني اآلن فوهللا لو كان صوتك 
لك  سأسمح  سلیماً  وأداؤك  جمیالً 
بحّد  سأمنعك  فوهللا  وإال   .. بالغناء 
الحیرة  تملّكتھ  وھنا   ... العصا  ھذه 

ـ سعيد آغا جزيري ـ ١٩١٠ /١٩٥٧ م
ردية يف القرن املاضي

ُ
واحد من عمالقة األغنية الك

   ولید حاج عبدالقادر

والخوف ... حیرة وخجل من الغناء 
الفشل ومعناه  أمام األب وخوف من 
ولكن  أبداً  الغناء  من  والمنع  العقاب 
ال بّد من خوض االمتحان .. فأصدح 
 ..  / موسي  ال  ما  احمدي   / یغنّي 
وغنّى بعدھا أربع أغاني متتالیة وبین 
كّل مقطع وآخر كان األب یترنّم مع 
قال  انتھى  ... وعندما  بإعجاب  ولده 
لھ والده : .. إّن صوتك جمیل وأداؤك 
الموھبة  ھذه  تحبس  أن  وحرام  رائع 

فانطلق وغّن أینما شئت ....
الفترة ذاع صیتھ في منطقة  تلك  في 
بوطان واعتُبر من المؤّدین الممیّزین 
فتاة  من  تزّوج   .. الُكردي  للغناء 
ـ  عدولي  أو  عدلي  ـ  اسمھا  جزیریة 
.. استُدعي للخدمة في الجیش التركي 
فآثر مع مجموعة من أصحابھ الفرار 
من تركیا وتوّجھوا إلى العراق حیث 
استقّروا في بغداد، واخذ یبیع الشلغم 
على   / المسلوق  السكري  الشمندر   /
مصروفھ  یؤّمن  كان  حیث  عربیة 
بعٍض  ھناك على  تعّرف   ... الیومي 
في  یغنّي  وبدأ  المحلیین،  الُكرد  من 
وعن  بیوتھم  إلى  مدعواً  اللیالي 
طریقھم تعّرف الى مسّجل لألعاني، 
حیث سّجل لھ عدة اسطوانات لتنتشر 
بغداد  وفي   ... أیضاً  ھناك  أغانیھ 
فغنّى  لزوجتھ؛  والشوق  الحنین  ھّده 
بطابعھ  ولتدمغ  المشھورة  األغنیة 
ري  ھھ   .. أو   .. أري   / واحساسھ 
إلى  للعودة  یستعّد  وبدأ   /  .. عدولي 
عن  وصلتھ  األخبار  أّن  إال  بوطان 
وأّن  منھ،  التركیة  السلطات  موقف 
الذھاب  آثر  لذا  منھ  مفّر  ال  إعدامھ 
قبل  من  المستعمرة   / سوریا   / الى 
في  بھ  الوضع  ،واستقّر  الفرنسیین 
تعّمر  بدأت  قد  كانت  التي  دیریك 
سیعمل  ماذا  بدایةً  احتار   ... حدیثاً 
لیكسب رزقھ خصوصاً وقد نوي أن 
بوطان  من  وأطفالھ  زوجتھ  یستقدم 
... في ذلك الوقت فتحت فرنسا باب 
التطوع للسكان المحلیین للتطوع في 
فتطّوع  المحلي  الدرك  ـ  الجندرمة  ـ 
كرا  كري   / قریة  في  واستقّر  فیھا 
خاللھا  توفّیت  سنواٍت  أربع  لمدة   /
زوجتھ عدولي وبقي األطفال لوحدھم 
فاستقدم حماتھ الغنیة من بوطان التي 
أحفادھا  عند  البقاء  بدورھا  آثرت 
لصٌّ  قدم  اللیالي  إحدى  وفي   ....
العجوز  فاستیقظت  للسرقة  داره  إلى 
المنزل فصاحت  داخل  على حركاتھ 
عاد  ولكنھ  قلیالً  ابتعد  الذي  باللّص 
بعد قلیٍل لتصیح فیھ من جدید ویبدو 
ومع  الخوف  عنھ  زال  قد  اللّص  أّن 
الصیاح ھرب  العجوز على  إصرار 
من جدید، وھنا أیقظت سعید وأخبرتھ 
فأخذ  الدار،  في  لّصٍ  وجود  على 
الذي  للّصِ  وكمن  الفرنسیة  بندقیتھ 
عاد من جدید فأطلق علیھ سعید النار 
الضابط  إلى  سعید  وتوّجھ   .. وقتلھ 
الفرنسي وشرح لھ الوضع فطلب منھ 
الضابط أن یدفن القتیل ... و ... أخذ 
أوالده للسكن في دیریك ... ولكن من 
 ... البیت فال مساكن لألجرة  لھ  أین 
إذن ما العمل ؟ .. قالت لھ حماتھ إنھا 
وستبنیھ  أرضاً  مالھا  من  ستشتري 
باسم  العقار  ھذا  یسّجل  أن  شریطة 
أحفادھا فقط ... رضي سعید بذلك ... 
وفي تلك الفترة كانت دیریك قد بدأت 
فكثرت  بلدة  لتصبح  خطواتھا  تخطو 
وكونھا   ، التجاریة  المحالت  فیھا 
المثلث  بقعة مھمة حیث  أضحت في 
الحدودي والذي أفرزتھ اتفاق سایكس 
سوریا   / ب  سمي  ما  ودول  بیكو 
آغا  قام سعید  فقد   / وتركیا  والعراق 
ببناء عدة محالت تجاریة وفرن * في 
أرضھ وبدأت أحوالھ تتحّسن یوماً بعد 
إلى  حاجتھ  بعدم  شعر  وعندما  یوٍم، 
الوظیفة استقال من الجندرمة وتزّوج 
من دیریك وأنجبت لھ زوجتھ الجدیدة 
سبعة أوالد لم یبق منھم أحیاء سوى 

ابنة واحدة .... ورغم مشاغلھ الكثیرة 
یوٍم مشھود  ... وفي  الغناء  یترك  لم 
عیان  شھود  روى  دیریك  في  لھ 
كثیرون بأنھ قدم في أحد األیام جنرال 
العشائر  وقدمت  دیریك  إلى  فرنسي 
وامتألت  علیھ،  والسالم  الستقبالھ 
فامتألت  والزوار  بالضیوف  دیریك 
بالرواد،  المقاھي  وضجت  الفنادق 
وفي المساء خطر ببالھ الغناء فصعد 
 / بأغنیة  وترتّل  الدار  سطح  إلى 
أحمدي ماال موسى / ورِوي حینذاك 
كاني  ـ  كرا  / كري  قرى  اھالي  بأّن 
بانھ قصر  ـ  بازندان  ـ  ـ بورز  كرك 
كانوا   /  ... كرزرك  ـ  نعمي  كانیا  ـ 
یتسّمعون الى غنائھ بصوت وكلمات 
زوار  جمیع  وخرج   ... واضحتین 
الى  أماكنھم  من  والمطاعم  المقاھي 
حیث بیت سعید لسماعھ ... بعضھم 
یدفع حیث  لم  الحساب وبعضھم  دفع 
المقاھي مترّجین  إلیھ أصحاب  ھرع 
ولكنھ رفض  الغناء  التوقّف عن  منھ 
مناصفةً  اللیلة  ربح  علیھ  فعرضوا 
الناس یستمعون  ولكنھ أبى ... وبقي 
الیھ الى ساعاٍت متأخرة من اللیل ....
ـ دیریك أثناء الحرب العالمیة الثانیة :
في ھذه األثناء كانت فرنسا قد شّدت 
ـ  ـ ما یعرف ب  قبضتھا على كامل 
في  الوضع  وكان   ... الیوم  سوریا 
وعندما   ... آنذاك  ھادئا  الجزیرة 
ھتلر  واحتلّتھا جیوش  فرنسا  سقطت 
تعیین  ثم  ومن  الحكم  فیشھ  واستالم 
أحد أعوان النظام الجدید في سوریا، 
ومن ثم التحول األوتوماتیكي للعمالء 
األخبار  ...وكانت  الجدید  النظام  الى 
خالل  من  آنذاك  دیریك  إلى  تصل 
نشرات ومطبوعات الجیش الفرنسي 
وذلك عن إبادة الجیش األلماني للبشر 
الجبھة  اندحارھم على  أخبار  وكذلك 
حكومة  سقوط  وحین   .... السوفیتیة 
الدیغولیین  استالم  ثم  ومن  فیشھ 
للسلطة التي امتّدت إلى المستعمرات 
الوطنیة  الحركة  كانت   ... أیضاً 
ـ قد اشتّد  آنذاك  ـ  المقاومة لالحتالل 
یسمح  ال  الدولي  والوضع  ساعدھا 
لفرنسا بإدامة انتدابھا لذلك لجأت إلى 
خلق المبررات لبقائھا ، وذلك بزرع 
فاستغّل  عمالئھ  طریق  عن  الفتن 
التفاف بعٍض من ضعاف النفوس من 
المسیحیین حولھم وبدأ یستغّل مآسي 
ذلك  وتفصیالً  جملةً  المدان  الفرمان 
السلطات  قبل  من  المفتعل  الفرمان 
طائفیة  مشكلة  بذلك  مثیراً  العثمانیة 
والتي كانت في األساس صراع بین 
االستعمار  وعمالء  آنذاك  الوطنیة 
المطالبین  بین  صراع   ... وأزالمھم 
لبقاء  المؤیّدین  وبین  باالستقالل 
 ... الوطن  أرض  على  األجنبي 
في  عملیة  خطوات  فرنسا  وخطت 
عصابات  تنّظم  فبدأت  مشروعھا، 
بالسالح  تمّدھم  للمسیحیین  سریة 
لتوجیھ  أمامھم  الطریق  وتمّھد  سراً 
الوطنیة  الحكومة  نواة  إلى  ضربات 
عناصر  كافة  استقدام  فتّم  الفتیة، 
إخضاعھم  بحجة  المسلمین  الدرك 
إلى  أوعزوا  حیث   ، تدریبیة  لدورةٍ 
عمالئھم بالھجوم علیھم وھذا ما تّم، 
فقُتل َمن قُتل وُجرح َمن ُجرح ،ومن 
ایضاً  المخافر  على  الھجوم  تّم  ثم 
براعة  للفرنسیین  تبیّن  وعندما   ...
جدید  من  أمّدوھم   ، بالفتك  عمالئھم 
وعالنیة بالسالح والمال وطلبت منھم 
توسیع حملتھم لتشمل الُكرد ... وفعالً 
الالوطني  من  الوطني  تماماً  فرز 
القرى  تھاجم  عصاباتھم  وبدأت 
ونظراً  ممتلكاتھم  وتنھب  الُكردیة 
لم  لھم  الفرنسیة  السلطات  لمساعدة 
یتمّكن األھالي من التصدي المستمر 
قزه  ـ  باتجاه  دیریك  فھجروا  لھم 
حیث  وأوالده  سعید  ومنھم  ـ  رجب 
كان أخوه ـ صبري ـ قاطناً باألساس 
ھناك .... ونتیجةً لھذه االضطرابات 

الفرنسیین واصرار  المفتعلة من قبل 
القوات  انسحاب  على  الوطنیین 
الفرنسیة وأمام امتناع األخیرة دخلت 
القوات االنكلیزیة من العراق كالجراد 
إلى المنطقة وھنا انتقل أعوان فرنسا 
االنكلیز  لصالح  العمالة  إلى  بتبعیتھم 
لوقف  تھّب  أن  علیھا  كانت  والتي 
النھب واالعتداء الممارس .. بدالً من 
لمساندة  كّل ذلك دخل االنكلیز طرفاً 
عمالء فرنسا باألمس ونتیجةً لتمسك 
وإصرارھم  الوطني  بالموقف  الُكرد 
جھة  أیة  من  االحتالل  رفض  على 
في  الوطنیة  بالحكومة  وتمّسكھم 
توجیھ  االنكلیز  رأى  فقد  دمشق، 
ضربة إلى مركزھم في ـ قزه رجب 
ـ وفعالً توّجھت المدرعات إلى ھناك 
وفّر  ھوادة  بال  البلدة  قصفت  التي 
أھلھا إلى جمیع االتجاھات، منھم َمن 
فّر إلى تركیا ومنھم إلى أریاف ـ جل 
آغا ـ ودخلت القوات االنكلیزیة البلدة 
بحرق  وذلك  تدمیرھا  أكملت  حیث 
والنار  بالنفط  والممتلكات  البیوت 
إلى  الفرار  آغا  سعید  نصیب  وكان 
عبدي  صالح  عند  ـ  كیشكي  ـ  قریة 
آغا ولم یتوقّف األمر عند ھذا الحّد، 
بل توّجھ االنكلیز عن طریق أعوانھم 
إلى الریف بحثاً عن الوطنیین وعلموا 
بأّن سعیداً ووطنیاً آخر یُدعى صوفي 
محتمون  آخرین  وشخصین  ابراھیم 
ھناك  إلى  قوة  فأرسلوا  كیشكي  في 
صالح  سلّمھم  حیث  علیھم  للقبض 
دیریك  إلى  بھم  وتوّجھوا  عبدي، 
أسوةً  حتماً  مصیرھم  اإلعدام  وكان 
صفو  عكرت  حادثة  لوال  بغیرھم 
االنكلیز وأعوانھم حیث وّجھت دعوة 
لصالح عبدي بالتوجھ لمقابلة الكابتن 
وقّرر  قدومھم،  ومباركة  االنكلیزي 
صالح تلبیة الدعوة لالستطالع وتبیان 
لذلك  توّجھ  الجدد  القادمین  نوایا 
/ ویبدو  آلیا   / لعشائر  بصفتھ زعیماً 
في  عمالئھم  وبمعاونة  االنكلیز  أّن 
قریة ـ حیاكا ـ كانوا قد قّرروا تصفیة 
 .. ھناك  المحكم  الكمین  فكان  صالح 
وما أن وصلوا القریة حتى احتفوا بھ 
ـ صالح آغا ـ كثیراً وأخذوا أسلحتھم 
خارج  إلى  أحصنتھم  وقادوا  منھم 
القریة ، وما أن قطعوھا حتى انھالت 
صالح  مرافق  لیسقط  الرصاصات 
قتیالً وجرح ولده وھّج حصان صالح 
الطلقات واستفّز منطلقاً  على صوت 
بھ بأقصى سرعتھ وتمّكن صالح من 
بھ مباشرةً  الجریح وذھب  إنقاذ ولده 
مع  اتصل  ھناك  ومن  القامشلي  إلى 
الكابتن االنكلیزي وأنبأه عن تصرفھ 
مقاطعة  لحظتھ  من  وقّرر  الدنيء 
االنكلیز ...وھنا لعبت األقدار دورھا 
فقد أراد الكابتن أن یھّديء األوضاع 
من  اعتقالھم  تّم  الذین  فجلب  قلیالً 
الحظ  ولسوء  لمحاكمتھم  صالح  عند 
أھالي  من  أفندي  سلیم  المترجم  كان 
األجوبة  یترجم  كان  حیث  دیریك 
االنكلیزیة  إلى  الُكردیة  من  معكوسة 
؟  االنكلیز  قاومت  لماذا  : أجب  مثالً 
لمقاومتكم  أملك سالحاً  أكن  لم  أنا   ..
وكنت نائماً حینما قصفتم ـ قزه رجب 
على  الجواب  أفندي  سلیم  لیترجم  ـ 
الشكل التالي : .. قاومت وسأقتل أي 
مسیحي یقع في یدي یبدو أنكم نسیتم 
المذابح ..لیزداد الكابتن غضباً ولكنھ 
اإلعدام  حكم  إصدار  على  یجرؤ  لم 
في  السجن   ..  : یلي  بما  وحكم   ...
دیر الزور وغرامة ۱٥۰۰ لیرة لكّل 
إلى  ورفاقھ  سعید  وسیق   .. شخص 
مع  زوجتھ  وبقیت  الزور  دیر  سجن 
كیشكي،  في  زوجھا  وأطفال  أطفالھا 
وأخذ  عجاف  سنوات  مّرت  حیث 
وكان  بالناس  یفتك  والجوع  المرض 
فتكاً  األشد  والحصبة  الجدري  وباء 
باألطفال ... معظم أوالده ماتوا جوعاً 
ومرضاً ... بقي سعید ورفاقھ سجناء 
والمصیبة  الزور  دیر  في  سیاسیین 

منسیین أیضاً ... حیث أنھ بعد جالء 
لم  سوریا  من  واالنكلیز  الفرنسیین 
یتمّكن أحد من إطالق سراحھم ...في 
دیر  من  سجین  على  تعّرفوا  السجن 
دلّھم  قصتھم  عرف  أن  وبعد  الزور 
من  بواسطتھا  تمّكنوا  طریقة  على 
بكتابة  وذلك  عنھم  اإلفراج  تأمین 
رسالة إلى الشیخ سعید العرفي الذي 
آنذاك  ووطنیاً  للجمھوریة  مفتیاً  كان 
.. وتّم إیصال الرسالة إلیھ من خالل 
استلم  أن  ما  الذي  الشیخ  إلى  الطعام 
السلطات  لدى  سعى  حتى  الرسالة 
إلطالق سراحھم، ولكن ما من سلطٍة 
عاتقھا  على  تأخذ  أن  على  تجّرأت 
بأمر  مسجونون  ألنھم  كھذا  قراراً 
مقره  كان  الذي  البریطاني  المندوب 
الشیخ  وتوّجھ   ... آنذاك  بیروت  في 
إلى بیروت ونال الموافقة على إطالق 
إلى  الذھاب  على  ...وأصّر  سراحھم 
من  أخرجھم  أن  وبعد  الزور  دیر 
ـ  فوراً  الذھاب  لھم  یسمح  لم  السجن 
وعلى حد تأكید ابن سعید فقد كان نھار 
الخمیس  نھار  السجن  من  خروجھم 
فاصطحبھم المفتي الى الجامع الكبیر 
وصالة  خطبة  بعد  التالي  الیوم  وفي 
الجمعة طلب الشیخ التبرع للمساجین 
وّزع  ذلك  ..وبعد  سراحھم  المطلق 
لھم  وسمح  بالتساوي  المبلغ  علیھم 

باالنصراف إلى بیوتھم ....
عاد سعید إلى دیریك واستقدم أوالده 
إلى ھناك ولصعوبة العیش توّجھ مع 
من   / قاصطباني   / قریة  إلى  أسرتھ 
قرى دیریك وھي منطقة غنیة بالماء 
مدار  على  متدفقة  ساقیة  بھا  وتمّر 
السنة ..وتوّجھ سعید إلى مختار القریة 
زاویة  منھ  وطلب   / عبدي  حسین   /
ـ  ـ رزاً  لیزرعھا  الساقیة  على ضفة 
مناصفة فوافق ھذا ولجدیة ـ سعید ـ 
العمل بدأت أحوالھ تتحّسن وبعد  في 
أن استقّر الحال بھ مع أھلھ والمتبقین 
أخیھ  ابنة  الى  اشتاق   ... أوالده  من 
بعد فقدان صبري  الوحیدة خصوصاً 
بعید / شواطا قزه رجب / حیث كانت 
تعیش في الموصل فتوّجھ إلى ھناك 
بحثاً عنھا ,ھنا اجتمع مع ثلة الطرب 
لھ  بالنسبة  أھمھم  ولعّل  جدید  من 
صدیقھ ـ سالم عدي جزیري ـ وقالوا 
لھ بأّن اإلذاعة الُكردیة في بغداد تقلب 
بغداد  الى  وتوّجھ  عنھ  بحثاً  الدنیا 
أغاني  من  عنده  ما  كّل  سّجل  حیث 
الغناء  في  ولبراعتھ   .. فولكلوریة 
واألداء لقبتھ اإلذاعة ب / سعید آغایي 
جزیري / حیث أّن لقب اآلغا لیست 
منزلة طبقیة أو لقب اجتماعي بالرغم 
من كونھ من عائلة معروفة ومشھورة 
في بوطان ...بقدر ما كان ھذا اللقب 
الغناء  في  لبراعتھ  لھ  مرتبة  ـ  آغا  ـ 
إشاعة  ترّددت  األثناء  ھذه  وفي   ...
قویة مفادھا أّن محمد عارف جزیري 
سھرة  الى  دعوه  قد  جزیري  وحسو 
كیمیائیة  ومواد  عقاقیر  وأشربوه 
وھذا  ـ  الحقیقة  ولكن  صوتھ  لتشویھ 
ما جزمھ ابنھ بالمطلق ـ بأنھ وخالل 
وجوده في بغداد كان السرطان ینھش 
بحنجرتھ وأیقن بأّن نھایتھ قد أصبحت 
موطنھ  إلى  العودة  آثر  لذا  وشیكة 
األصلي بوطان ... وھناك أخذوه إلى 
عملیة  لھ  وأجریت  للطبابة  ماردین 
جراحیة ولكن المرض كان قد فتك بھ 
بوطان عام ۱۹٥۷ ودفن  في  فتوفّي 
بأّن  التذكیر  من  البّد  وھنا   ... ھناك 
أحكاماً متعددة كانت قد صدرت بحقھ 
من قبل السلطات التركیة نتیجةً لتغنیھ 
ثوراتھا  وقادة  وشخوص  بُكردستان 
 : األغاني  ھذه  أھم  من  ولعّل   ...

.......
Ey felek felek

Rabin raben lo bira
Hatin roje esiran …………

eme je kin seriyan
Ax ji derde tirkan …………

roja serhatin bor
Haco mesandin ceme xor
………….. yek nema je

neket
Kemal bi xwe sur je ket
……………. Ax ji derde

..… tirkan
كمال  غنّاھاعلى  أغنیة  وھناك 
التي  الفترة  في  علیھ  ألفت  اتاتورك 
بین  بالمساواة  ینادي  كمال  فیھ  كان 
بحقوق  واعترف  والترك  الُكرد 
الُكرد وحین عودتھ األخیرة وھو في 
حالتھ الصحیة السیئة جلب معھ تلك 
قد  أتاتورك  كمال  وكان  االسطوانة 
مات قبل ذلك بمدة لیست ببعیدة وبعد 
دراسة األسطوانة أعفي عنھ شریطة 
االمتناع عن الغناء ولكن المرض كان 
سباقاً لذلك .... ولم یكن سعید مؤدیاً 
للغناء فقط بل كانت لھ أغنیات متعددة 
یستطع  لم  وإن  ـ  وألحانھ  كلماتھ  من 
المرحوم ابنھ محمد امین الجزم عن 
ـ  والده  ألفھا  التي  األغنیات  من  أي 
وغنّى من شعر جكرخوین وقوطرش 
أیضاً .. ومن أغانیھ المشھورة ......

Sere nadir bege
الوطني  آغا  حاجي  مرثیة  في  وھي 
 .. العراق  ُكردستان  من  الُكردي 
حیث  زاخو  لبلدیة  رئیساً  كان  الذي 
قتلھ وأرسل  العراقي في  الملك  تآمر 
وكان  بغداد  إلى  لتجلبھ  طائرة  لھ 
بمظلتھ  یقفز  بأن  أوصي  قد  الطیار 
من الطائرة وفعالً نفذ ذلك وتحّطمت 

الطائرة ب حاجي آغا ....
Sere sex seid

Sex abdilrehmane garisi
عبدالرحمن  الشیخ  بطولة  عن  وھي 
دیریك  قرب  قسر  بانھ  من  كارسي 

وتضحیاتھ إبان ثورة الشیخ سعید...
Ahmede mala musa

وھي اغنیة قدیمة من الفولكلور تسبق 
نكھة  لھا  ألدائھ  كان  ولكن  عصره 
نمطاً  أداءه  طریقة  لتصبح  خاصة 

جدیداً لھذه األغنیة ...
Sere sofi ibrahime gijali

بین  الداخلیة  النزاعات  عن  وھي 
قویة  عشیرة  تقوم  كأن  العشائر 
واستنجاد  صغیرة  أخرى  بمھاجمة 

ھذه بأخرى أقوى .. وھكذا ...
Ey felfk felek

Ey rabin rabin lo bira
..…rab

جكرخوین  الشاعر  كلمات  من  وھي 
.....

كلمات  ـ وھي من   : من خاتمة  بدالً 
أخي نذیر حاج عبدالقادر وجملھ التي 
تاھت  التي  ھذه األسطر  كتبھا مذیالً 
مع تیھي في ھذه الحیاة ...والتي ـ أي 
رحلت  قد  كانت  لربما  األسطر  ھذه 
سعید  امین  محمد  المرحوم  وفاة  مع 
حمو ىغا الجزیري .. اال أّن حب نذیر 
 .. الُكردي  الغناء  في  العمالق  لھذا 
احتفظ بھذه األوراق كما یحتفظ بجّل 
یقول   ... الرائع  المغني  ھذا  أشرطة 

نذیر وبخط یده :
روي أّن میر جالدت كان في زیارة 
الى منطقة الجزیرة برفقة أحد وجھاء 
التي  جولتھم  انتھاء  وبعد   .. الشام 

رافقھم فیھا سعید آغا ..دعا ھذا 
التتمة في ص ٥
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والمصنّفة  الشرقیة،  مجتمعاتنا  في 
 - تعریفھا  یتّم  التي  الدول  ضمن 
حیث   ، الثالث  بالعالم  توصیفھا 
یُالحظ أّن كّل واحدةٍ منھا وبحسب 
رؤیتھا وآلیة تطور وضعھا ، ومعھا 
التزال  التي  الموضوعیة  الظروف 
 ، المجتمعیة  كثیٍر من قضایاھا  في 
تدور حول نفسھا في القضایا الھامة 
في  القضایا  تلك  حول  فتصول   ،
محاولٍة یائسة لاللتفاف على جوھر 
یتعلّق  األمور ، وباألخص منھا ما 
ھذه   ، وحقوقھا  المرأة  بخاصیة 
عصرنا  في  ارتقت  التي  الحقوق 
عصر  دخولنا  بعد  خاصةً   ، ھذا 
 ، جھٍة  من  المنفتحة  المعلوماتیة 
مشرعة  باتت  التي  اآلفاق  وكذلك 
األبواب على مصاریعھا في غالبیة 

في خاصیة المجتمع الكردي ، وكما 
قلنا في مجاالت عدیدة ، كان للمرأة 
حضورھا الممیز دائماً ، ولم تترك 
للرجل  كصنو  وخاضتھ  إال  مجاالً 
ومنافس لھ أیضاً ، وھنا وفي مجال 
زمنیة  ولفترة  بقي  والذي   ، الغناء 
طویلة محصورة في الرجال ، وإن 
كانت النسوة تؤدینھا في المناسبات 
، ولكن : ظھر منھم كثیرات  أّدین 
مثلھن  وبتن  رائعة  ومقامات  أغان 
 ، بالبنان  إلیھن  یؤشر  الرجال  مثل 
ھي  گولبھار  الراحلة  مغنیتنا  ولعّل 
واحدة من الرائعات في ھذا المجال 
التي ذاع صیتھا في ستینیات القرن 
بصوتھا  تصدح  وظلّت  الماضي 
تسمعھا في جمیع أرجاء ُكردستان 
والتي   - الربیع  وردة   - گولبھار   ،
غنّت قصائد رائعة للدكتور بدرخان 
عباراتھ  على  وأضفت   ، السندي 
 . د  أن  حتى   ، أكبر  رونقاً  الرئعة 
 ..  ) لھ  لقاء  في  عنھا  قال  السندي 
إّن كولبھار ظھرت في فترةٍ كانت 
إلى  تفتقد  فیھا  الُكردیة  األغنیة 
الفراغ  فمألت  النسائي،  الصوت 
المجال  ھذا  في  وخدمت  بجدارة 
الصحفي  فیھا  وكتب   ،  ( كثیراً 
مطوالً  مقاالً  أیضاً  برواري  جمال 
في  العمل  اثناء  معھا  ذكریاتھ  عن 
القسم الُكردي بإذاعة بغداد ، حیث 
كولبھار  الراحلة  الفنانة  بأّن  قال 
أعطتھ بعضاً من صورھا وقالت لھ 
( .. احتفظ بھذه الصور لعلَك تستفاد 
منھا عندما تكتب عني بعد رحیلي 
من ھذه الدنیا .. ) وكتب عنھا أیضاً 
یكاد  الذي   ، ھرمزي  فرید  الكاتب 
للمعلومات  رئیساً  أن یكون مرجعاً 
عنھا . لكن من ھي المغنیة الراحلة 

كولبھار ؟ :
 – كلبھار   ) الُكردیة  الفنانة  تعّد 

العائلة والتفكك األسري
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أو  ظھور  ومعھا   ، الحیاة  مجاالت 
قوننة أنماط مختلفة عن السابق في 
جھة  من  األسریة  العالقات  ضبط 
والمتفاعلة  الناظمة  والقوانین   ،
بمرونٍة كبیرة مع األبناء ، ومنحھم 
المتحررة  حیاتھم  ممارسة  حقوق 
من ضوابط األسرة التقلیدیة ، األمر 
الذي باتت فیھ ظواھر تفتّت األسر 
 ( تفتتھا  أو  تفرقھا  نقول  ( حتى ال 
السیاق  األجیال وفق  تمرد  ثم  ومن 
 ، محددة  ضوابط  وفق  العمري 
نظم  قوننتھ  ما  مع  یتوافق  وبما 
األسر في كّل دولٍة أو بیئة ، وھذا 
إلى  عودة  في  أقلھ   - البتة  یمنع  ال 
خاصةً  المرأة  تبقى  إن   - مناطقنا 
في مناطقنا أسیرة كثیٍر من العادات 
والتقالید ، وباتت حتى ھذه الظاھرة 

األرق  من  نوعاً  تسبّب  أو  تستخدم 
أزماٍت  وكذلك  األسریة،  والمشاكل 
اتخاذ  إلى  والشابات  بالشباب  تدفع 
مدّمرة  وقرارات  انفعالیة  مواقف 
سیئین  أصدقاء  ورفقة  كالضیاع 
یقودونھ إلى شتى الممارسات السیئة 
من اإلدمان و السرقة والعطالة، كما 
التعلیم وما شابھ ، وقد  التسیّب من 
إلى  والشباب  بالشابات  األمر  یدفع 
ومرافقة  األسري  الجّو  من  الفرار 
في  معھم  واالنخراط  السوء  أھل 
المنحّطة  األعمال  كّل  ممارسة 
عالم  الى  بساطٍة  بكّل  تقوده  التي 
ذات  وھي   ، والجریمة  العصابات 
سابقاً  لھا  تعّرضنا  التي  الحالة 
یماَرس  وما  الفتیات؛  بخصوص 
بحقھّن من االنتھاكات الجسدیة من 

دفعت  والتي  األھل  تحرش  خالل 
عاھرات  إلى  للتحول  بالكثیرات 

وماشابھ  .
عصرنا  في  األسري  التفكك  إّن   
،من خالل  ھذا  العام  االنفتاح  ومع 
السوشیال میدیا ، وحسب ما یؤّكده 
غالبیة المشتغلین والمھتّمین في ھذا 
یحّملون  البل   ، یؤّكدون  المجال 
األھل والنظام األسري الذي یتصّدع 
ما  مسؤولیة  مذھل  بشكٍل  ویتفّكك 
یحدث ألوالدھم ، وكذلك ما یتراكم 
من سلوكیات شاذة وغریبة عن كّل 
األسریة،  العالقات  وبنى  أشكال 
االجتماعیة  المشاكل  وبالتالي 
لتصبح  غالبیتھا  في  توّجھت  التي 
أمراضاً مستفحلة ومستعصیة الحل 
تداركھا  المجتمعات  على  یُفرض 

 ، لحلّھا  المناسبة  الحلول  وایجاد 
وتوفیر البیئات المناسبة لضبط كثیٍر 
وتوجیھ  جھٍة،  من  السلوكیات  من 
األجیال منذ الصغر لفھم آلیة ضبط 
وإیجاد  المجتمعیة،  البنى  وقوننة 
حقیقي  توافٍق  التأسیس ألرضیة  أو 
والضبط  المجتمعیة  القوانین  بین 
مما  المثالیة  لالستفادة  الذاتي 
خدمة  فیھ  بما  المستجدات،  توفّره 

المجتمعات ككّلٍ .
من  لكثیْر  العقالني  الضبط  إّن   
الممارسات وكذلك السعي لبلورة أو 
اجتماعیة  لدورات توعیة  الخضوع 
التعامل  على  بالتدریب  مختصة 
والمجتمع  األسرة  ضمن  المسلكي 
أیضاً  المنفتحة  والقوننة   ، من جھة 
قاعدة وعي  على  والمرتكزة أصالً 

أعالم  من  واحدة    ( الربیع  وردة 
الفن الُكردي األصیل ، فقد خدمت 
الفن الُكردي وأشجت مسامع جبالھ 
 ، األنغام  بأعذب  وخضرة أراضیھ 
في  مطمئنة  آمنة  مؤخراً  وعاشت 
للثقافة  العامة  المدیریة  ھیّأتھ   بیت 
وبدعم  دھوك  محافظة  في  الفنون 

حكومة إقلیم ُكردستان .
حضن  في   ۱۹۳۲ عام  في  ولدْت 
 ( العمادیة   ) اآلمیدیة  العائلة  تلك 
كوجانز  قریة  إلى  ھاجرْت  التي 
فاطمة   ) باسم  تركیا  ُكردستان  في 
محمد) التي اختارت لنفسھا فیما بعد 
اسم  ( كلبھار – وردة الربیع ) ، 
وبعد عودتھم إلى ُكردستان العراق 
من جدیٍد توّجھْت كلبھار إلى بغداد 
بلغْت  قد  وكانت   ۱۹٤۹ عام  في 
وھناك   ، العمر  من  عشر  الّسابعة 
اإلذاعة  كورال  بفرقة  التحقْت 
مسرحیة  وفنّانة  كمطربة  العراقیة 
فائق  یحیى   ) بفرقة  التحقت  بعدما 
) وقد كان عملھا خالل ھذه الفترة 
والمجِد  الّشھرةِ  نحو  موفّقاً  مدخالً 
تلفزیونیٍة  أعمال  في  بمشاركتھا 
إلى  وبانتسابھا  بغداد  تلفزیون  في 
باإلضافة   ، الفنیّة  تّموز   ۱٤ فرقة 
إلى تمثیلھا في بعض األفالم كفیلم 
( الوردة الحمراء ) وفیلم ( عروس 
الفرات ) وأعمالھا الفنیّة ھذه أّدتھا 
بدایة  وحتى  ألنّھا  العربیِة  باللغِة 
العشرین  القرن  من  الّستینیات 
في  ومطربة  كممثّلة  تُعَرف  كانت 
بحكِم  وتعّرفْت   ، العربّي  الوسِط 
والتّلفزیون  اإلذاعِة  في  تواجدھا 
الذین  الُكرد  فنّاني  من  الكثیر  على 
كانوا یتوافدون على إذاعِة بغداد / 
قسم الّلغِة الُكردیِة / لتسجیل أغانیھم  
وحین استمعوا إلى صوتھا وأدائھا 
الغناِء  على  وشّجعوھا  بھا  انبھروا 

بلغتھا الُكردیة فوافقت على الفوِر .
 : ھرمزي  فریدون  الكاتب  یقول 
فرصة  ایجاد  نفسھا  تمنّي  كانت   )
أمنیتھا  وتحقّقت  األم  بلغتھا  للغناء 
تلك عام ۱۹٦۳ حیث سّجلت أولى 
لتدخَل   ( الُكردیة  باللغة  أغنیاتھا 
والغناِء  الفّن  عالم  إلى  خاللھا  من 
ولتقفَز   ، ورصانٍة  بقّوةٍ  الُكردیین 
صفوف  من  األّول  الّصّف  إلى 

الفنّانین والفنّاناِت الُكرد .
مطربة  أول  ھي  كلبھار  الفنانة 
دول  من  العدید  الى  تسافر  ُكردیة 
الُكردیة  للجالیات  فیھا  لتغني  العالم 
البلدان  تلك  المتواجدة ھناك وألھل 
لتعرفھم على فن شعبھا ، كانت أول 
رحلة لھا الى لبنان حیث غنّت على 
المطربان  وكان  مسارحھا  أكبر 
وعیسى  الجزیري  عارف  محمد 
ثم   .. تلك  سفرتھا  رفیقي  برواري 
أعادت الكّرة مرةً ثانیة عام ۱۹۷۷-

الى  آنذاك  سافرت  حیث   ۱۹۷۸

بریطانیا والنمسا وفرنسا .
أغاني كلبھار:

الحداثة  إّن كلبھار  تعّد رائدة  یُقال 
الفترة  تلك  خالل  الُكردي  الفّن  في 
الّشبابیة  تؤّدي األغاني  ألنّھا كانت 
والخفیف  الّسریعِ  اإلیقاع  ذات 
والتّوزیع الحدیث وإّن أغنیاتھا تلك 
النّظیر  منقطعة  شھرةً  تناُل  جعلتھا 
الُكردّي  شعبھا  وبناِت  أبناِء  لدى 
قلوبھم  في  تحتّل  زالْت  وما  ككّل 
زاَل  وما  خاّصة  مكانةً  ونفوسھم 
صوتھا الّرناُن یدغدُغ أسماع الُكرِد 

بلطٍف وعذوبٍة  .
االجتماعیة  النّزعة  طغْت 
والوجدانیة على أغانیھا ألنّھا تتمتُّع 
فغنّْت  الفؤاد  ورقِة  الحّس  برھافِة 
والّشباِب  والعّشاق  والّطفل  للمرأةِ 
الٌكرد  الفنّانین  من  وكغیرھا  واألّم 
وفي  َكردستان  لطبیعِة  غنّْت 
حضنھ، والمجال الذي یمیّزھا عن 
غیرھا من الفنّانین ھو اشتراكھا مع 

فنّانین ُكرٍد رجال في ثنائیاٍت غنائیٍة 
والّلحِن والكلمة،  األداِء  صادقة في 
   / إلیھا  یستمعون  الُكرُد  زال  وما 
عیسى  مع   /  /Zembîlfiroş
Ez keçim Keça/ /برواري، و

زاخوي،  سمیر  مع   Kurdanim
طھ،  تحسین  مع   /Xalxalokê/و
الُكرد  والفنّانات  الفنّانون  زال  وما 
الّشباب یرّددونھا بشوٍق وشغٍف إلى 

جانب أدائھا لألغاني الفلكلوریة .
الفنیّة  تجربتھا  عن  الفنّانة  تقول 
الفنّانین  من  وجیلھا  ھي  ومعاناتھا 
الٌكرد الذین تحّدوا مجتمعھم وواقعھم 
المفروض وسلكوا سبیَل الفّن الذي 
لدى  ممارستھ  تماماً  مرفوضاً  كان 
شرائح واسعة من المجتمع وتعاتب 
والفنّاناِت  الفنّانین  الّشباب من  جیل 

الُكرِد قائلةً:
في  كثیراً  نعاني  كنّا  الحقیقة  في   )
جیل  ولكّن  الفنّي،  نتاجنا  تسجیل 
یّدعون  حین  حقنا  یھضمون  الیوم 
وال  التّراث  من  ھو  یغنّونھ  ما  أّن 

یذكرون أنّھا لنا...).
ویذكر أّن الفنّانة فوزیة محمد التي 
عالم  في  طویلٍة  لفترةٍ  صیتھا  ذاع 
كلبھار  شقیقة  ھي  الُكردي  الغناء 
فریدون  الكاتب  یقول  ذلك  وفي 
الفنانة  اّن  (وھي   : ھرمزي* 
الراحلة فوزیة محمد (التي ظھرت 
على الساحة الغنائیة الُكردیة أواسط 
من  آخر  عدد  مع  الماضي  القرن 
شیروان  نسرین  مثل  المطربات 
أخت  ھي  والماس)  شان  وعائشة 
بعد  الغناء  اعتزلت  لكنھا  كلبھار 
زواجھا وطواھا النسیان حتى عندما 
توفیت عام ۱۹۹۲ لم یعرف بموتھا 
ولم  واألقرباء..  العائلة  خارج  أحد 
تشر وسائل االعالم إلى رحیل تلك 

الفنانة).

في  الغناء  كلبھار  اعتزلْت 
عام۱۹۸٥م وكانت آخر أغنیة أّدتھا 
 – Dilo ) قبل اعتزالھا ھي أغنیة
dilo te ez   - یا قلبي لقد تركتني

hêlam) وھي من كلماِت الّشاعر 
بلغ  وقد   ، سندي  بدرخان  الّدكتور 
عدد أغنیاتھا بحسب الكاتب فریدون 

/ ۲۷۰/ أغنیة.
بعد سنواٍت طویلٍة من الغربِة والبعِد 
عن ُكردستان عاشتھا في العاصمة 
بعدما  كلبھار  إلیھا  عادْت  بغداد 
والحنین  الّشوِق  تیّاراُت  دفعتھا 
طبیعِة  وإلى  واألحبِّة  األھل  إلى 
الّروح  بمثابة  كانت  التي  ُكردستان 
الّصافیة  حنجرتھا  تغذي  التي 
وأفضلَھ،  األداِء  أجمل  وتھبھا 
واختارت الّسكن في دھوك ، وھي 
تعیُش  فریدون*  الكاتب  وبحسب 
على  تكتم  ومازالت  شبھ عزلة  في 
یّؤّكد  بینما   ، حیاتھا  خصوصیات 
أوره  شار  كاك   ) الُكردي  الكاتب 
أنّھا حین عادْت القْت  مار)* على 
وأقیمت   ، بھا  والئقاً  كبیراً  ترحاباً 
لھا مھرجانات وحفالت كبیرة یلیُق 

بقدرھا ومقامھا . 
المعروفة  الُكردیة  الفنانة  تۆفّیت 
یوم۲۰۱۰/۱۰/۲۳ في  كولبھار 

الظھر  بعد  الثانیة  الساعة  وفي 
المحلي وبأحد مستشفیات  بالتوقیت 
الفنانة كولبھار  فارقتنا  بغداد  مدینة 
بمرض  مؤخراً  إصابتھا  بعد 
الثرى  جثمانھا  ووري   ، السرطان 
في   ۲۰۱۰/۱۰/۲۷ األربعاء  یوم 
على  بناًء  األشرف  النجف  مدینة 

وصیتھا عن عمر ناھز ۷۸عاما.
...

مجموعات معلومات من السوشیال 
میدیا عن حیاة ھذه الفنانة الكبیرة.

ریادي  دوٍر  ممارسة  تستطیع  متّقٍد 
وتنّمیھم  األسرة  شخوص  بھا  تقود 
وفق ضوابط وأیضاً غیر متزّمتة ، 
المستقبل  في  نفوساً  بالتأكید  ستنمي 
من  لھا  المفید  تفھم  أیضاً  منفتحةً 

الطالح.

لبّى  الذي  الشام  إلى  سعید  الوجیھ 
الدعوة حیث استقبل بحرارة من قبل 
وفي  الشامي  والوجیھ  جالدت  میر 
المساء دعي الى حفلة كبیرة حضرھا 
معھم  وغنّى  ایضاً  عرب  مطربون 
فھم  عدم  ورغم  الُكردیة  بلغتھ  سعید 
أنھم  اال  األغاني  لمعاني  المطربین 
أبدوا إعجابھم الشدید بصوتھ وأنغامھ 
میر جالدت  كان  مرة  كّل  وفي   ....
المنطقة یصطحب معھ  الى  فیھ  یقدم 
واألدیب  الشاعر  المرحوم  من  كّل 
مال طاھر و ـ حاجي یوسف میرزا 
سعید  المرحوم  وكذلك  ـ  ایرسي 
مستقلّین  أوسي  واحمد  جزراوي 
الیاس  لصاحبھ  تویوتا  جیب  سیارة 
الى عین  دیریك  كرو وینطلقون من 
الرحلة  معھم  تستغرق  حیث  دیوار 
أكثر من ست ساعات بالرغم من أّن 
المسافة ال تتجاوز ۲۰ كم وھناك في 
عین دیوار یكملون یومھم في منزل 

أو بمعیة المرحوم حاج عبدالكریم من 
انتخب  والذي  أفندي  أوصمان  عائلة 
ألكثر من مرة في البرلمان السوري 

************
مالحظات وھوامش

ـ ھذه المعلومات زّودني بھا المرحوم 
الوحید  الولد  امین  محمد  الحاج 
وذلك  الجزیري  آغا  سعید  للراحل 
قبل وفاتھ بسنین قلیلة ..وكان المؤمل 
مع  یتضّمن  عنھ  كراس  طباعة 
أغانیھ  جّل  أو  كّل  الشخصیة  سیرتھ 
..ولكن لألسف الظروف لم تسنح لي  
للمرحوم محمد  ..والموت كان سبّاقاً 

ً امین أیضا
زالت  ما  والفرن  والمحالت  الدار   *
ـ على حد علمي موجودة في دیریك 
ـ وتسّمى ب ـ فرنا محمدي صور ـ 
الراحل  بنات  إحدى  زوج  ھو  الذي 
..رحمھم  جزیري  آغایي  سعید 

هللا.....

** كانت تركیا تتابع أنشطة الشعراء 
فرنسا  وتطالب  الُكُرد  والمغنّین 
الثالثینیات  فترة  وخالل  بتسلیمھم  
من القرن الماضي ورد في أكثر من 
وثیقة تعود إلى تلك المرحلة ترجمھا 
عن الفرنسیة االستاذ خالد عیسى جاء 

فیھا : ...
المناضلین  الفنانین  ھؤالء  ومن   )
آغا  سعید  الكبیر  الُكُردي  الفنان 
الجزراوي الذي نكاد ننساه. وبالحقیقة 
أكن  لم  بأنني  القارئ  على  أخفي  ال 
ملفھ  على  الحصول  قبل  بھ  أسمع 
صیف  في  الفرنسي  األرشیف  من 
عام ۲۰۰۹، وبعد ذلك سألت بعض 
األصدقاء عنھ، ثم قرأت عنھ مؤخراً 
مقالة لألدیب الُكردي ولید حاج عبد 

القادر.
وّزع  و  سّجل   ،۱۹۳٦ عام  في 
المغني الُكردي سعید آغا االجزراوي 
القومیة.  األغاني  من  اسطوانتین 

بیروت  في  التركیة  السفارة  فاحتّجت 
لدى ممثل المفوض السامي الفرنسي 
ھاتین  منع  منھ  وطلبت  حلب،  في 
التداول،  من  وسحبھما  االسطوانتین 
ثورة  فیھا  یروي  المغنّي  ألّن  وذلك 
استقالل  الى  یدعو  و  سعید  الشیخ 

ُكردستان.
الھام من  القسم  سنعرض لكم ترجمة 

ھذا الملف
**

ـ الوثیقة األولى ـ
الجمھوریة التركیة

السفارة
بیروت

بالفرنسیة،  مكتوب  الوثیقة  متن  ـ 
المترجم ـ

رقم۲۳٦ ـ ۱۲۷۷
ملحق ـ صور

مسجل في البرید الوارد لألمانة العامة 
لدى المفوضیة السامیة

بتاریخ ۲۳أیلول عام ۱۹۳٦
برقم ۲۷٦۷

مسجل في مكتب الشؤون السیاسیة
بتاریخ ۲٤ أیلول ۱۹۳٦

برقم ۲٦٦۳
بیروت في ۲۱أیلول ۱۹۳٦

الى السید جاك ماییر
السامي  للمفوض  العام  الممثل 

للجمھوریة الفرنسیة
السید الممثل العام

ـ  لالسطوانات  الشرقیة  الشركة  ان 
مؤخراً،  قامت  حلب،  في  سودواـ 
آغا جزراوي،  المدعو سعید  برعایة 
بتسجیل اسطوانتین للدعایة السیاسیة، 
الشیخ  انتفاضة  روایات  تُسّمع  والتي 
سعید، و استقالل ُكردستان وفواصل 
ضد  المشاعر  إثارة  غایتھا  شعوریة 
لصالح  التركیة  األراضي  وحدة 

ُكردستان.
تّم إرسال ھذه االسطوانات الى تركیا 

أیضاً. أرسل لكم صوراً منھا، أرجو 
أن تتفضلوا بإعادتھا إلي.

بلفت  أتشّرف  حكومتي،  من  بأمر 
انتباھكم إلى النشاط غیر المشروع و 
المنھجي للجنة الُكردیة و للمنظمات 
المماثلة التي، رغم المساعي التركیة، 
بتصرفات  القیام  عن  تتوقّف  ال 

مناھضة لدولة مجاورة.
منكم  أطلب  بأن  أیضاً  مكلف  أنا 
المذكورة  االسطوانات  بلّم  التفضل 
حیثما وجدت، و بمباشرة المالحقات 
ضد الفاعلین، وبمنع أي تسجیل ذات 
سأكون  المستقبل.  في  سیاسي  ھدف 
بإعالمي  تفضلتم  اذا  منكم  ممنوناً 

بتیجة ھذا الطلب.
بقبول  العام،  الممثل  السید  تفضلوا، 

تقدیري السامي.
القنصل العام
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ـــر فيـها!
ّ
فكـ

الشاعر  للصدیق  جدیدة  قصیدةٌ   
وقد  مرةٍ  ألول  تُنشر  عزت  حسان 
خّص بھا جریدتنا المركزیة .. باسم 
كّل  جریدتنا،  وقّراء  التحریر  ھیئة 
ُالشكر للصدیق الشاعر حسان عزت 

مهما ضاقت السبل

شعر :حسان عزت 

سالماً یاتُھا العینین ھاَم الطیر 
والحجُل

سالماً أیھا التفاح في الخدین
فاَح الوردُ یشتعُل

سالَم الروح للشفتین
 قلبي في ذَواِب الّراح

دزٌب
 واللمى والَطّل والقُبَُل

تَُشّھى یْفتدیھا الروُح والنسریُن 
والّرسُل

ً فأشرُع من دمي وطنا
وأولُع من حناِن الیاسمیِن ھوًى

وأبتھُل
بھا قلبي.. بھا روحي..

ونبضي في منافي هللا أنّى ُرحُت
یَقتَتِل 

سالماً أیھا المحروُر في الغاویَن 
والَوِجُل 

أنا المتعدّدُ الَجمعّي فنُّ الشعِر 
إبداعي َوأرتجُل

ومثلي
من فتًى یُرجى

وَصوتي الّشاعُر الّرجُل
یقوُل النّقدُ مدھوشاً على َعَطٍش 

للحّب صباُح الخیر
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مواضيع ثقافية

شاركٴ الناس مشاعرھم وأحاسیسھم, 
سواًء أكان ھؤالء الناس زمالء عمل 

أو رؤساء أو مرؤوسین, 
فإّن مشاركة 

تعتبر  ھؤالء مشاعرھم وأحاسیسھم 
أمراً ضروریاً والزماً

استماعك  في  تتمثّل  المشاركة  وھذه 
من  بقدٍر  غیرك  مشكالت  إلى 
بقدر  معھم  واسھامك  المشاركة, 

جھدك في حلّھا
لفرحھم,  الفرح  تعني  والمشاركة 

والحزن لحزنھم, والقلق لقلقھم
فما استحّق أن یولد َمن عاش لنفسھ 
أن  أیضاَ  المشارك  وتعني  فقط.. 
المناسبات  الناس في مختلف  تجامَل 

التي تقتضي منك مجاملة 
ومشاركة, وتأّكدٴ أنك دائماً تعیش مع 

الناس وبالناس

لصدیقنا الشاعر املرهف ورسول الورد والیاسمین .. لصدیقنا 
الذي دّون أنشودة ( لي صدیٌق من ُکردستان اسمه شڤان ) 

للمفتخر دائمًا بجارته العّمة سلطانة الُکردیة دائمًا فسح من 
األمل تتمظهر من خالل کلماته فتینع البسمة بتفاؤلها ولَم 

ال ؟
أو لیس هو شاعر الورد والیاسمین ؟.. 

مھم في تقدم  للمطبوعات دوٌر جداً 
واجتماعیاً  وسیاسیاً  ثقافیاً  الوعي 
والصحافة  والشعوب,  لألمم 
الوعي  بتطویر  عضوي  ارتباطھا 

القومي والسیاسي واالقتصادي.
لدى صدور صحیفة (ُكردستان) في 
عظیماً  إنجازاً  ُعدَّ  ۱۸۹۸/٤/۲۲م, 
یقف  كان  حضاریاً,  ُكردیاً  وتقدماً 
العائالت  أعرق  من  وراءھا رجاٌل 
أّن  خاصةً  (البدرخانیون)  الُكردیة 
نضال  تاریخ  في  عظیماً  دوراً  لھا 
الٌصعد,  كافة  على  الُكردیة  األمة 
وقبل تشكیل الجمعیات والمنظمات, 
ظاھرة  وھذه  الجرائد,  إصدار  تّم 
السبب والوسیلة  مھمة, ألنھا كانت 
وبالتالي   ، الُكرد  المثقفین  لتجمیع 
تشكیل المنتدیات السیاسیة الُكردیة.

وبعد  قبل  الُكردیة  الصحافة  لعبت 
دوراً  األولى,  العالمیة  الحرب 
الُكردیة  القضیة  شرح  في  مھماً 
بین المثقّفین الُكرد وكذلك األجانب 
وإذا  الُكردیة,  بالقضیة  المختّصین 
للشعوب  بالنسبة  الصحافة  كانت 
ثقافیة  إضافةّ  تشّكل  األخرى 
الشعب  لدى  فإنھا  وإعالمیة, 
مجمل  انطالق  بدایة  تُعُّد  الُكردي 
الحركة الثقافیة الُكردیة المعاصرة, 

الُكردیة  الصحافة  ولعبت  كما 
عناصر  تنشئة  في  بارزاً  دوراً 
وقیادات بارزة في الحركة الوطنیة 
أن  علینا  وھنا  الُكردیة,  التحرریة 
ُكردستان  جنوب  كان  كیف  نذكر 
القرن  وأربعینیات  ثالثینیات  في 
لإلشعاع  ھاماً  مركزاً  الماضي 
في  ھام  دوٌر  وللصحافة  الثقافي, 
لتعبّر  وتوعیتھا  الجماھیر  تعبئة 
بحقوقھا  وتطالب   ، رأیھا  عن 
المشروعة وھي دائماً تمّھد الندالع 
یقول  واالنتفاضات,  الثورات 
الكاتب األشھر تولستوي في أھمیة 
(الجرائد  الصحافة:  دور  وفعالیة 
نفیر السالم, وصوت األمة, وسیف 
المظلومین,  القاطع, ومجیرة  الحق 
عروش  تھّز  فھي  الظالم,  وشكیمة 
القیاصرة وتدّك معاقل الظالمین).   
نابلیون  یقول  أیضاً  الصدد  وبھذا 
من  ركٌن  (الصحافة  بونابارت: 
علیھا  تَُشیّد  التي  األركان  أعظم 
إنني  والعمران,  الحضارة  دعائم 
من  أكثر  ثالث جرائد  من  أتوّجس 

مائة ألف مقاتل). 
أحد  الُكردیة  الصحافة  وكانت 
المجیدة  أیلول  ثورة  اندالع  أسباب 
مسعود  الرئیس  یقول  (۱۹٦۱)م, 

من  الرابع  الجزء  في  البارزاني 
كتابھ (البارزاني والحركة التحرریة 
الُكردیة) : قبل أن تصل العالقات بین 
العراقیة  والحكومة  الُكردي  الشعب 
إلى القطیعة النھائیة أیلول ۱۹٦۱م, 
نحو  باألمور  دفعت  أحداٌث  جرت 
التأّزم واالنفجار, وتوالت تراجعات 
االیجابیة  إجراءاتھا  عن  الحكومة 
حقوق  یخّص  فیما  ُكردستان,  في 
الثالث  للبند  تنفیذاً  الُكردي  الشعب 
وتصدى  المؤقت.  الدستور  من 
الُكردستاني  الدیمقراطي  الحزب 
صھر  لدعوة  وشجاعة  بوضوحٍ 
العربیة،  القومیة  بوتقة  في  الُكرد 
سلسلة  بات)  (خھ  جریدة  ونشرت 
الدعوة  ھذه  تفضح  مقاالٍت 
مقاٍل  وفي  العنصریة,  الرجعیة 
في  الصادر   ٤٤۰ عددھا  في  لھا 
عنوان:  تحت  ۱۹٦۱م,  شباط   ۲۲
الُكردیة  القومیة  صھر  (محاوالت 
تقول:  كتبت  الحتمیة)  ونتائجھا 
(إّن القومیة الُكردیة حقیقة تاریخیة 
المحاوالت  علیھا  تتحّطم  صخرةٌ 
إدماجیة  من  كلّھا  االجرامیة 
بات)  (خھ  وعددت  وإلحاقیة). 
بأنھا  والدمج  الصھر  سیاسة  نتائج 
وتنسف  والعداوات  البغضاء  تثیر 

الكوارث  وتجلب  الوطنیة  الوحدة 
للدولة  األھلیة  والحروب  والویالت 
بالزعیم  حدا  مما  تمارسھا),  التي 
عبد الكریم قاسم إلى إصدار األمر 

بإغالقھا في آذار ۱۹٦۱م. 
والجدیر بالذكر أّن الصحافة الُكردیة 
تمّكنت من  العربیة  باللغة  الصادرة 
ایصال الصوت الُكردي إلى القارئ 
القارئ  معھا  فتجاوب  ؛  العربي 
تلقّى  وقد  أكثر,  العربي  والمثقف 
وانتفاضات  ثورات  أنباء  ھؤالء 
 ، بالعربیة  نشرھا  من خالل  الُكرد 
وكذلك تمّكن الُكتّاب الُكرد من خالل 
والثقافیة  السیاسیة  مقاالتھم  نشر 
العربیة من ایصال  باللغة  والفكریة 
إلى  وتراثھ  وأدبھ  الُكردي  الصوت 
إلى  بالمنصفین  حدا  مما   ، العرب 
التعاطف مع قضیتنا العادلة والدفاع 
عدد  فھناك  الُكردي,  الشعب  عن 
الُكردولوجیین  من  بھ  یُستھان  ال 
عرباً وأجانب یدافعون عن القضیة 
 ، الدولیة  المحافل  في  الُكردیة 
ویطرحون الحلول الناجعة لھا, من 
القضیة  تُعقد حول  خالل مؤتمراٍت 
الُكردیة وقضایا الشعوب المضطھدة 
وینشرون  یكتبون  ما  خالل  من  أو 
والعالمیة,  العربیة  الصحف  في 

الُكردیة  الصحافة  على  لذلك وجب 
الصادرة باللغة العربیة توفیر أفضل 
السبل للوصول إلى المثقف العربي 
لنصرة  وأفكاره  مشاعره  إلثارة 

القضیة الُكردیة. 
مواقع  لھم  أوربا  في  الُكرد  واآلن 
منظمٍة  فكّل  األنترنت,  شبكة  على 
لھا جریدتھا األلكترونیة في الشبكة 
وأمٍل  فخٍر  محّط  وھذا  العالمیة، 
یقوموا  لم  الُكرد  ألّن  للمستقبل, 
بشرح المسألة أو القضیة فقط, وإنما 
بخلق أجیاٍل جدیدة تخدم شعبھا في 

ُكردستان وخارجھا. 
إّن الُكرد یواكبون بسرعٍة تطورات 
والصحفیون  العالمیة،  الصحافة 
الدول  في  أقرانھم  یضاھون  الُكرد 
الصحافة  تقدم  إّن  المجاورة, 
الشعوب  لتطور  حقیقي  مقیاٌس 
والمجتمعات, فبقدر اھتمام المثقّفین 
یتطّور  بالصحافة  والمفّكرین 
ألنھا  الدیمقراطیة  وأیضاً  الشعب 
بدورھا  القیام  من  الصحافة  تمّكن 
عصٍر  في  نعیش  ونحن  الریادي, 
وال  الصحافة,  عصر  بحّقٍ  یُعتبَر 
یواكب  الُكردي  الشعب  أّن  ننسى 
ننسى  وال  العصر,  ھذا  في  التقدم 
أّن الشخصیات الوطنیة والمنظمات 

واألحزاب السیاسیة الُكردیة اھتّمت 
االھتمام  غایة  الُكردیة  بالصحافة 
والسعادة  المسرة  محّط  وھذا   ،
ویؤّكد أّن الُكرد یسایرون الحضارة 
ویواكبون تطور الصحافة وتقدمھا. 
اآلن  الُكردیة  الصحافة  وعلى 
االھتمام بالقضیة الُكردیة، والتعبیر 
عن طموح الشعب الُكردي في نیل 
حقوقھ المشروعة ، وتدویل قضیتھ, 
ونشر الحقائق وفق أسلوب التحلیل 
للظواھر  الموضوعي  العلمي 
وبروباغندا  األدلجة  عن  بعیداً 
والفكریة  السیاسیة  الدیماغوجیة 

واإلعالمیة.

ردية
ُ
دور الصحافة يف التعريف بالقضية الك

محمد زکي أوسي

تقول األّم یاویاله 
 أیَن العشق

والعشاُق في األخدود
والتنّور مشتعُل

أقوُل بفتنِة  العّشاق
َمن َظلوا ومْن َرحلوا

ومن غرقوا ومن ضاعوا ومن 
أفنتُْھُم الّسبُُل

وَمن في َعْھدھم باقوَن لم یََزلوا
وَمھما َضاقِت األحَواُل

وَعيَّ البیُت والّطلُل
َمدَانا األرُض واآلفاُق والتّاریُخ 

 واألمُل
وشاُم الّروح واإلبداعِ  باألمجاِد 

تَحتفُل
وكْم عاٍد عدا وأقاَم

صروَح الغَدِر
أْرجَف أنّھُ البَطُل
وظّن الُخلدَ في أبٍَد

 َھوى وانھاَر واْغتالْت بِھ الِعلَُل
وأزرْت بالذي أعالهُ
وناَء الَخیُل واإلبُِل
ً فما أبقت لھُ صنما

وخاَب الحشدُ والجبُل
فنْم ولتَغتبْط بالعاِر ملَء الدّھر 

یاُھبَُل
وأھبُل منك ماَعرفوا وأدیَُث نغلَُك 

المنغوُل والَخِطُل
فكْم أغرى لجیِش الفُرِس والّروساِن 

والِحزباِل فاحتلّوا
وما سألوا

وھّزوا َعرَشھُ المنخوَر
وھانوا فیِھ وانتعلوا

على ُھبٍَل وكاَن الدّیُس

َمریَط األصِل مختَبَُل
فكالوا فیِھ واشتغلوا

وھانَْت أّمة ُطویَْت وأذرى شأنَھا 
َمثَُل

كرز مجنون
الصبایا الجمیالت نجوم
یلمعن ویخطفن ویرمین

الواثق بالریحان
الجمیالت

بالكرز المجنون
بسود وشھل ومھرات العیون
 بالواحش السحر والملعنات

 بالتطلع المشبوب
باللوع والتوت

وقمح الحقول. النجمات 
وما كل نجمة  في العشق 

 للعشق
إال بعشقھا في جمٍر 

ودفّء  حنون

یكفي التماعةً
 بالقمر المجنون

والندٍه غوى ومشتھى
 بالعین بالروح

بالغریزة العصماء انثى
والرائحة
ھل مثلھا 

 تضرب وتضرب وال تعرف
وتسأل.. تلوع
وإّما انكرت

یتلفّت الورد بھا
وال ینحني

یضوع بالفل
 بالسّكر الشائط المطحون

والروح تغلي تفور
یكفي الجمال بالصمت 

 بالسحر
 یعمُر الروح

یكفي الدالل بالضوء والتوت
وورِق التوت

إن أبدى وإن أخفى وبان 

أیھا المخطوف بضربة الصمیم  
الحیلة تحمیك من عینین خاطفتین 

في الصمیم 
 التقط أنفاسك وانُج
مادام في قلبك نظر

مادام في وجھَك قمر مذؤوب
وقتّال 

جرحك طري ومخمور
 ال ناره تخمدُ
وال یستطیع

العشق
مرة  والیكون باثنتین

بأشكال وأعمار ونجوم تضيء
ال تتكرر وال تعرف

ودائما في حیرةٌ السؤال

كّل النجوم الجمیالت للروح
صبایا

ما إن یصبن  
حتى یشبكن بالغرزات والخدر 

فیسكر المذبوح..
كالطیر وحیرة الطیر

 یتفلّت
 والیستطیع

الطعنة نجالء 
والجرح في الروح

والَت شفاء
التقط أنفاسك

عد كما كنَت وحیداً مدّمى
  وھل تستطیع 
حتى كرز الجنة 

بدون سیقانھّن
عماء والماء

والطعم في الروح
جارح ومشلوح

 الصبایا الجمیالت
 حتى الفردوس  
بال طعٍم ونوٍن 

حتّى نار الجحیم
بال فتنة فیھن

 مجّرد ناٍر خامدةٍ
جمیالت ھن الروح والماء
ألراه في غمازات الركبتین

وال أعرُف
إْن كان خمراً ومغوى

أم سر التكوین في األصل
 وحب النوى

من وقعٍ وإیقاع في الألي  والحركة
وارتعاشة المجروح

أیھا العطُر بدفئك المكنوز
بالوجع 
بالجحیم
بالجنة 

إن فتنة حّرانة
إن لوعة الحرس

على الفتنة والعطش

أیّھا العطُر المكنوز
اعِط لشفتّي  وكلني

 لجرحي الكلیم
المسیح أنا وال رسول بغاشیة 

الوحي والقّوة

الجمیالت بالتوت
نموت بالورد
كي ال نموت
ورد العیون
ورد الشفاه

عفرات  القدود
في الجدائل االحلى

منذ خلقن 
منذ ُوجدَن
في التیھ

في الحیرة في الضالل
بین الجحیم وجمر الولھ وعطش 

الریحان
النادي

في النفس المبحوح
في أقاصي الروح 

عطشان یاماي
عطشان یاماي

إال الشاعر في القلب والروح
والھمس واآلي
عطشان یاماي
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الدين الكروي والقفز فوق حاجز البؤس... التتمة ان فرات ويل
ّ
دراسة وصفية تطورية ألعمال الفن

ردستاني يلتقي بقيادة PDK يف أوروبا
ُ
يكيتي الك

ـردستاني تكرم الفنان 
ُ
منظمة هولري حلزب يكيتي الك

والشاعر شفكر هوفك

ـردية يف مكتب يكيتي 
ُ
دوميــز.. دورة لغــة ك

ـردستاني
ُ
الك

أغنیة جدیدة بعنوان (نسرین) للفنان 
ألحانھ)  المحبوب  فرات ولي (من 

وكلمات الشاعر:ھوار أبو ألند
توزیع وتسجیل: شیار غمكین

تصویر ومونتاج الفنان: برا دوست
عزف اآلالت الوتریة: أحمد موسى

بخروج  غیرھا  عن  تتمیّز  األغنیھ 
األغنیة  في  المألوف  عن  الفنّان 
جدید  ونمٍط  روحٍ  وإضفاء  الُكردیة 
حیث  من  األغنیھ  مقاطع  على 
والنغمة  واإلیقاع  واللحن  التناغم 
والجرس الموسیقي لذلك تعیّن علیھ 
نسٍق  الموسیقى في  ترتیب عناصر 
تشمل  العناصر  وتلك  داللةٌ،  لھ 
سلسلة متصلة كاملة من االحتماالت 
المؤّدي  تحدید  بمدى  المتعلقة 
في  المقدم  للعمل  النھائي  للشكل 
الفنان بكتابة جمیع  األداء حیث قام 

الباص  وخطوط  واألوتار  األلحان 
تدویٍن موسیقى جمیل ومختلف  في 
الحریة  لدیھ درجة من  كان   فقد   ،
بوسائل  للعمل،  فني  تفسیر  إلضافة 
مثل تغییره للنمط الكالسیكي المقید 
بشریٍط واحد من المیزور الموسیقي 
َكْمٍّ  واختیار  الصیاغة،  و  التعبیر  و 
من الوقت لجعل فیرماتاس ( وحدة 
قیاس الترددات في الفیدیو ) تتأرجح 
لیالي  في  البارد  الھادئ  كالنسیم 
لینعم  الحارة وتتوقّف فجأةً  الصیف 
الجسد والروح بلیلٍة منعشة ، و في 
حالة اآلالت الوتریة انحنى بھا قلیالً 
مشّكالً نمطاً تستسیغ بھا النفس عند 
اإلسقاط علیھا مطّوعاً آالت النفخ أو 
إذ  أنواعھا،  بكّل  النحاسیة  األدوات 
أّن الملّحن أو الموسیقار الذي یفّكر 
ویكتب الموسیقى التي تحتوي على 
وجود  یتوقّع  معین  إیقاعي  نظام 
أو  مغني  إما  اإلیقاع  لھذا  مترجم 
آالتي الذین بدورھم یقومون باألداء 

الحقاً، 
الموسیقي  التدوین  في  الفنان  عمل 
أداء  في  االتجاھات  من  كمجموعة 
معبرة  تأثیرات  مستخدماً  األغنیة 
مثل االھتزاز أو التنغیم، فإّن عملیة 
تقریر كیفیة أداء الموسیقى التي تّم 
“تفسیر“.  تسّمى  وتسجیلھا   تألیفھا 
المؤّدین  تفسیرات  تختلف  أن  یمكن 
الموسیقي  العمل  لنفس  المختلفة 
اإلیقاع  حیث  من  كبیر،  بشكٍل 
الغناء  أو  العزف  وأسلوب  المختار 

أو صیاغة األلحان. 
الذین  األغاني  ومؤلّفو  الملّحنون 
یقّدمون موسیقاھم الخاصة، یقومون 
بالترجمة الفوریة، تماماً مثل أولئك 
اآلخرین.  موسیقى  یعزفون  الذین 
من  القیاسیة  المجموعة  إلى  یُشار 
الموجودة  والتقنیات  االختیارات 
باسم  معین  ومكان  معین  وقت  في 
یستخدم  بینما  األداء،  ممارسة 
الخیارات  لیعني  عموماً  التفسیر 
غنّى  فقد  فرات  للفنان  الفردیة 
تكنیك  ففي  سالسٍة،  بكّل  أغنیتھ 
وبشكٍل  الملّحن  بدا  األغنیة  سرد 

دھــوك  منظمة  نشاطات  ضمــن 
لحزب یكیتي الُكـردستاني- سوریا، 
في   ۲۰۲۲/٥/۲٥ بتاریخ  افتتح 
ُكـردیة  لغــة  دورة  الحزب  مكتب 

وعلــى عــدة مستویات.
محمد  المـدّرس  بإشراف  الدورة 
صالح أحمد، وتتضّمن عدة مراحل، 
إجراء  ویتخلّلھا  األعمار،  ولكافة 
بفحٍص  تنتھي  أن  على  مذاكرات، 
نھائي لتقییم الطالب ومنح شھادات 

وفٌد  التقى   ۲۰۲۲/٥/۲۲ بتاریخ 
قیادي من حزب یكیتي الُكردستاني- 
السادس  الفرع  بمسؤول  سوریا، 
الُكـردستاني  الدیمقراطي  للحزب 
تنظیم  وقیادة  مصیفي،  أنور 

الدیمقراطي في النمسا.
ضّم الوفد القیادي لحزب یكیتي كّالً 
نزار  السیاسیة،  اللجنة  عضو  من 
المركزیة،  اللجنة  وعضو  موسى، 
الجانبان  وتطّرق  العمر،  سلیمان 
الشقیقین  الحزبین  بین  للعالقات 
على  والتعاون  التنسیق  وزیادة 
موسى،  ھنّأ  كما   ، أوروبا  مستوى 

یكیتي  لحزب  ھولیر  منظمة  قامت 
الجمعة  یوم  سوریا  الُكـردستاني- 
الفنان  بتكریم   ۲۰۲۲/٥/۱۳
الُكـردي شفكر ھوفك في  والشاعر 
قاعة الشھید عبدي نعسان قادر بمقر 
الُكـردستاني_سوریا  یكیتي  حزب 

بھولیر.
عضو  برو  إبراھیم  األستاذ  وألقى 
أشاد  كلمة  للحزب  السیاسیة  اللجنة 

الحرب  تجارة  ازدھار  ظّل  وفي 
محموم  سباق  یشھد   ، وأسواقھا 
تجدھم،  المالیة،  النجومیة  أجل  من 
المادي،  الكسب  وراء  یركضون 
 ، ملتویة  كانت،  طریقة  وبأي 
المال  جمع  المھم  شرعیة،  وغیر 
الكرة  وراء  الشباب  یركض  كما   ،
إّن  الزائفة!!!!!  النجومیة  أجل  من 
إلى  تحتاج  والھدر  األمل  خیبات 
ھكذا مخارج، استبدال فراغ الحیاة 
السریعة  النجومیة  مخارج  إلى 
حین  یكمن  الخطر   ، الزائفة 
النحن  محل  الكرویة  النحن  تحّل 
الوطنیة، لم نعد بصدد متعة اللعب 
الرفاھیة،  من  ولحظات  والحماس، 
آمالھا  في  الوجود  قضایا  إبدال  بل 
وأحالمھا واحباطاتھا وكذلك قضایا 
اإلنتماء الجماعي والھویة، وإحالل 
وشاراتھا  ونجومھا  المباریات 
محلھا، لقد أصبحت كرة القدم مجال 
الوطنیة  للنضاالت  البدیل  تجسید 
أصبحت  لقد  العامة،  والمطلبیة 
قدم  من   الصاروخیة)  (الضربة 
التي  القوة،   على  للداللة  أحدھم 
اإلجتماعي   بالمخیال  ترتبط  باتت 
االفتراضیة  العالقة  مع  بالتماھي 

بین القدم  والرأس، العقل !!!!
 إن إزاحة اإلحباطات الوجودیة من 

مواقعھا األصلیة، إلى مواقع أخرى 
بعیدة عن الشارع والساحات العامة 
إلى  التاریخیة،  الوطنیة  بأسمائھا 
المالعب المغلقة، ھو ھدف األنظمة 
إخصاء  تّم  أن  بعد  وذلك  القمعیة، 
المعاش  قضایا  في  المواجھة  قوى 
الوطن في  بمعنى اختزال قضایا   ،
إنتصاره  وكأّن  الكروي،  الفریق 
المصیر  معارك  في  انتصارات 

والوجود!!!!
الحیویة  الشبابیة،  الكتلة  وھكذا، 
واحتقاناتھا  إحباطاتھا  عن  تفرج 
الوجودیة، وتداوي ھدرھا أو تخّدره 
المتبقّي  الحلم  القدم،  كرة  لعبة  في 
الخالص  أمل  أو  لھ،  حلم  ال  لمن 
لمن ھم في مأزق وجودي معیشي، 
إلى  التصفیات  حفالت  فتتحّول 
المالعب،  في  عارمة  مظاھرات 
ولیس في الشوارع، وتجنّد لھا قوى 
أمنیة كبیرة، فالصراخ في الملعب، 
الشارع،  في  الصراخ  مثل  لیس 
الملعب مغلق معزول، بینما الشارع 
اإلتجاھات،  كافة  على  مفتوح، 
یكسرون  یصرخون،  دعھم، 
السلطات،  تقول  ھكذا  یحرقون، 
الكراسي،  المالعب،،  أثاثات   -
المقاعد،، دعھم یتعاركوا، بدالً من 
الشارع  في  السلطة  رموز  كسر 
عن  یفّرغون  دعھم.،  والحي، 
المكبوتة،،  واحتقاناتھم  شحناتھم 

وكأّن ھناك شرعیة ألعمال الشعب 
الشرطة،  تتدخل  المالعب،  في 
یفّض النزاع والشغب الذي یحصل 
إلى  ثانیةً  لیعودوا  الفریقین،  بین 
أرض الملعب، تحت یافطة األخالق 

الریاضیة.؟! 
الشبابیة  الكتلة  ھذه  أّن  لو  ماذا 
من  خرجت  المندفعة  الحماسیة 
عن  ودافعت  قمقمھا،  من  قمعھا، 
عروشھا،  تھتّز  سوف  حقوقھا،، 
وتقیس  السلطة  تحسب  ھكذا 
في  ھناك   : النتیجة  في  حساباتھا، 

العملیة، استثمار 
سریعة  ربحیة  قضایا  في  لألموال 
تنتج  ال  فالمالعب،  إنتاجیة  وغیر 
واأللبان واألدویة، وحلیب  الطحین 
الضروریة  الحاجات  األطفال، 
بل   ، األیام  ھذه  المفقودة  الیومیة 
البعیدة  الالمبالیة،  العقول   تنتج 
كرة  وراء  والركض  الواقع،  عن 
الشباب   كیان  ویھدر   ، مجّوفة!!!!! 
عن طریق مخرجات المتعة السریعة 
آنیاً،   بالوجود  واإلحساس  والنشوة 
كیان  بناء  عن  یكون  ما  أبعد  لكن 
المستقبل  فاعل، و صناعة  حقیقي، 

والمصیر.
......

* مصدر البحث : اإلنسان المھدور، 
دراسة تحلیلیة نفسیة اجتماعیة.

د. مصطفى حجازي
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منوعات

أكادیمي من قرار المقام الذي غنّى 
عالي  بتكنیك  فعزفت  األغنیة  علیھ 
راكزة  موسیقیة  حلیات  بشكل  وبدأ 
بین الجمل المكررة، لكّن التكرار لم 
یكن مكرراً بنفس التفسیر الموسیقي 
إلحداث  تجنباً  التغییر   حاول  بل 
ذلك  في  ونجح  المستمع  عند  الملل 
عندما ینتظر المستمع الجملة التالیة 
ألنھ یتوقّع أن ال تكون نسخة طبق 
ألّن  األول،  المقطع  من  األصل 
األغنیة تجّملھا الزخارف من خالل 
الطرق على األوتار بطریقة الرش 
مطابق  بشكل  الحلیات  واستعراض 
المفاتیح  خالل  من  الفنان  لصوت 
اآلالت  زند  في  والسحب  الطربیة 
الفنّان  أبدع  األصابع،  مّد  بواسطة 
وعمیق  روحھ  من  یضفي  أن  في 
أغنیتھ  زخرفة  لھ  لیتسنّى  إحساسھ 

ببعٍض من الزخارف الموسیقیة التي 
تجعل من أغنیتھ أكثر تمیزاً وأسھل 
العقل  على  حفظاً  وأنعم  تعبیراً 
فرات  أّن  على  یدّل  مما  واللسان 
الموسیقیة،  الثقافة  من  قدراً  یمتلك 
االختالف  ووسائل  طبیعة  فتتنّوع 
على  تعتمد  للموسیقى،  الفردي 
والفترة  البلد  في  الموسیقیة  الثقافة 
الزمنیة التي ُكتبت فیھا.... فاألغنیة 
تطابق  المستحیل  من  كالبصمة، 
النوتة الموسیقیة ألغنیٍة معینة حین 
فناٍن  فلكّل  فنّانین،  قبل  من  أدائھا 
بصمتھ الخاصة على سبیل المثال، 
تّم  التي  الموسیقى  كانت  ما  غالباً 
تألیفھا في عصر الباروك، ال سیما 
في  تُكتب  البطيء،  اإلیقاع  في 
مخطط عاري، مع توقع أن یضیف 
خط  إلى  مرتجلة  زخارف  المؤّدي 
ھذه  تضاءلت  األداء.  أثناء  اللحن 
الحریة عموماً في العصور الالحقة، 
من  المتزاید  باالستخدام  ارتبط  مما 
أكثر تفصیالً  لتسجیل  الملّحنین  قبل 
وما  مفصلة،  دینامیكیات  شكل  في 
أكثر  الملّحنون  یصبح  ؛  ذلك  إلى 
كیفیة  في  موحد  بشكٍل  وضوحاً 
رغبتھم في تفسیر موسیقاھم، على 
الرغم من أّن مدى دقة و إمالء ھذه 
فرات  الفنّان  یختلف عند  الموسیقى 
الملّحن  من  االتجاه  ھذا  بسبب   .
وتفصیالً،  الذي أصبح أكثر تحدیداً 
حیث  النھایة  في  ثقافتھ  فتطّورت 
الكتابیة  للنیة  اإلخالص  أصبح 
شبھ  من  و  عالیة  قیمة  ذا  للمؤلف 
الموسیقیة  الثقافة  ھذه  أّن  المؤكد 
غالباً  الذي  العالي  بالتقدیر  مرتبطة 
الرّواد من  الملّحنون  فیھ  ما یحظى 

قبل المتلقّین. 
ترعرع  الذي  الراقي  الفنان  ھذا 
البري  التوت  أوراق  أحضان  بین 
جوھریا  قریة  في  (طوریشك) 
بیت  في  البطلة  عامودا  ریف  من 
ماء  والدھم  سقاھم  فقد  مناضل، 
الوطنیة منذ نعومة أظفارھم وكتب 
Kurdistana جبینھم  على 
سنة  فرات  الفنّان  ولد   ،  jiyane

یعشق  صغره  منذ  ۱۹۷٤وكان 
تحدیداً،   التنبور  وآلة  الموسیقى 
فكان یصنعھا على یدیھ ھو وأخوه 
جوان، فتعلّم العزف وھو صغیر ، 
كبار  لفنانین  البدایھ  في  یغنّي  كان 
آنذاك ، ثم بدأ یستقّل بنفسھ ویشّكل 
شخصیتھ الخاصة، وبالفعل نجح في 
ذلك وكانت بدایة انطالقھ من خالل 
ألبوم مشترك مع جوان ولي بعنوان 
(xatûna gula )سنة ۱۹۹٦ في 
تلك الفترة قام مع مجموعة من رفاقھ 
عامودا  في  خوناڤ  فرقة  بتأسیس 
مما  للفرقة  األمني  المسؤول  وكان 
لالعتقال  تعرضھ  في  ذلك  تسبّب 
والمساءلة ألكثر من مرة ،في عام 
۱۹۹۷ أصدر ألبومھ الثاني بعنوان 
(Rêwiyo )وكان تصمیم الغالف 
(سونداي  الفنان  لوحات  احدى  من 
التنبور  آلة  یصنع  كان  الذي  تتر) 
من أعواد المثلجات ویعزف علیھا. 
إثر  لالعتقال  تعّرض   ۲۰۰٤ عام 
ألكثر  استجوابھ  وتّم  آذار  انتفاضة 
من مرة، أصدر األلبوم الثالث سنة 
۲۰۰٦ باسم (Qamişlo)مع فرقة 

خوناڤ. 
الحریة  ثورة  في  كناشط  شارك 
تّم   ۲۰۱۳ عام  وفي  والكرامة، 
في  رفاقھ  من  الكثیر  مع  اعتقالھ 
مكتب حزب یكیتي في عامودا إثر 
مجزرة عامودا، والتي تّمت على ید 
ي  (پ  لحزب  الواقع  األمر  سلطة 
د) ونتیجة المضایقات واالعتقاالت 
التي تعّرض لھا مع عائلتھ اضطّر 
إلى   ۲۰۱٤ عام  الوطن  لمغادرة 
ألمانیا، حیث ألّف العدید من األغاني 
الجدیدة وكانت آخر أغنیة لھ نسرین 
،التي تناولُت تحلیلھا في ھذا العدد.
ji)  : ھي  فرات  الفنّان  أعمال  أھم 

(ku hatîye gulamin
Limin kombûne derdê  )
Jîn)( Yezdan min kirye
جوان  وألحان  destar)كلمات 

ولي:
كلمات   من    .Stêrê أغنیة.    

عمران عامودي 
أغنیة  şêrîn were  . من كلمات  
بروسك موسى نجل المرحوم سعید 

أبو ریاض 
ھوار  كلمات  من    Nisrîn أغنیة 

بافي الند
أغنیة Qamişlo من كلمات كادار 

جوھري
وشعر المقدمة بیشروج جوھري. 

إغناء  فرات  الفنّان  استطاع  لقد 
المكتبة الموسیقیة الكردیھ بموسیقاه 
من  المتغیّر  الطابع  ذات  المتنوعھ 
من  فیھا  متحكماً  أخرى  إلى  أغنیة 
المرھف  وإحساسھ  ثقافتھ  خالل 
خالل فترةٍ زمنیة قصیرة ھي نتاج 
فكره الصافي، لیثبت أّن الفنان یولد 

بالفطرة لیكون فنّاناً. 
لیترجم  المنتج  یلزمھ  الُكردي  فقط 
وبما  ملموٍس،  واقعٍ  إلى  إبداعھ 
األرض  على  وطناً  نملك  ال  أننا 
فالمؤسسات اإلنتاجیة غیر موجودة 
أمام  فنّانینا  معظم  إبداع  وینتھي 

صخرة الواقع المریر.

إدریس شیخة

فرحان مرعي 

للحضور.
ومــع بــدء الدورة أكـّد عضو اللجنة 
االعالم  مكتب  مسؤول  المنطقیة 
اللو  محمد  بدھوك،  یكیتي  لحزب 
األم،  اللغــة  تعــلّم  ضــرورة  على 
واالھتمام بھا السیما للجیل الجدید، 
تاریخیة  محطات  اللو  وســرد 
وكیفیة  الُكـردیة،  اللغة  بھا  مـّرت 
حفاظ الشعب الُكـردي علیھا بالرغم 
التي  والمضایقات  الصعوبات  من 

اعترضت مسیرھا من قبل األنظمة 
الغاصبة لُكـردستان.

انتخابھ  بمناسبة  مصیفي  أنور 
مسؤوالً لفرع أوروبا.

وقام وفد یكیتي بعرض رؤیتھ آللیة 
الرفع بسویة النشاط و نوعیتھ على 
صعید أوروبا خدمةً للقضایا القومیة 

..
كما تّم التأكید ومن الجانبین على لّم 
شمل جالیتنا الُكردستانیة في أوروبا 
التعاون  و  التقارب  باتجاه  الدفع  و 
السیاسیة  األطراف  جمیع  بین 
بالمشروع  المؤمنة  والمجتمعیة 
في  لتصّب  الُكردستاني  القومي 
خدمة  في  و  العادلة  قضایانا  خدمة 

أوروبا  في  جالیتنا  وأبناء  بنات 
ألرض  إستراتیجیاً  بعداً  لیكونوا 

الوطن ..

خالل  من  ھوفك  شفكر  بالفنان  بھا 
الكبیر  القومیة ودوره  فنھ وأشعاره 
القومیة  المناسبات  جمیع  إحیاء  في 
الُكـردیة مشیراً إلى مسیرتھ الحافلة 
بالتواجد في كافة المحافل واألحداث 
الُكـردیة من خالل أغانیھ وأشعاره.

وألقى عدد من أصدقاء الفنان كلمات 
المشرفة  مسیرتھ  على  فیھا  أثنوا 

وفنھ الملتزم.

وتخللت األمسیة كلمة للفنان شفكر 
ھوفك شكر فیھا حزب یكیتي على 
أشعاره  من  عدداً  وسرد  التكریم 

على مسامع الحضور.
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Cenga cihanê ya sêyemîn

Dır̂oknas û 

siyasetmedar, 

du cengên cihanê 

didine nasın̂, ya 

yekemın̂(1918-1914)

an, û ya 

diwemın̂(1946-1939). 

Di van herdû cengan 

de, cihan tevde kete 

bi bandora hejariyê, 

wêraniyê, rûxandinê, 

kuştinê û têkçûna  

jêrzemın̂eke hilweşa 

yı,̂ pêre milyonên 

kuştı,̂ brın̂dar, seqet, û 

nemana xwarinê.

Piştı ̂ herdû 

cengên cihanê,  bi 

dawıb̂ûn,imperatorı ̂

neman, sın̂orên 

dewletin nû hatin 

danın̂, yasayin nû hatin 

meydanê, hin bi hin, 

gelên cihanê dihatin 

bi serxwe ve, avakirin, 

zanın̂ û teknolociya, 

bi lez pêşve diçû, lê di 

ber hemı ̂ pêşketinan 

re, hin dewletên mezin 

û xurt, pişta xwe ne 

dane çekan, û alavên 

parastin û berxwedanê, 

lê ji xwe re çekên nû 

a�irandin, şekên tıv̂el, 

di nav de jı ̂ çekên 

navokı,̂ ta dewletan bi 

hev re, pêşbirk dikirin.

Bi hatina sala/2020/

an re, nexweşiya 

(kovıd̂-19korona) 

derket, li cihanê belav 

bû, dewletên zengın̂ 

û yên hejar vegirtin, ji 

Asya, Ewrupa, herdû 

Emerık̂an û Afrık̂a, 

Dır̂ok û mejo nasên 
bi nav ù deng yên û 

vekolerên yên ko herêma 
di nav herdo çema 
de ( mıẑo botamiye ) 
śopandın̂ û li gorı ̂vekolın̂ 
û xepartina gelek cı ̂ û 
waran , çendın̂ civat li 
wê herêmê rawestan û 
koçkirin , śûne cihê xwe 
belgenıś̂anê xwe hiśtin , û 
gelek tiśt jı ̂pêre wergirtin 
, û herbet Gelė Kurd jı ̂
wekı ̂ hemo gelen cıĥanê 
,  xwedı ̂ tûr û çendeke 
nemazeyı ̂ú dewlemende  
, li hember û bi mixabinı ̂
hın̂ jı ̂di çarçeva gelên ko 
çanda wan maye bi ezbere 
tê nasın̂ , ango hın̂ bixurtı ̂
gelek ji babetên wê ta 
demekı ̂nêzık̂ jı ̂, ne hatibo 
nivıŝandin û bi deva 
digera û Di hate parastin 
û ezber Kirin , û nokirin 

Piştı ̂ derbasbûna 90
salan ji weşandina 

yekemın̂ hejmar a Kovara 
Hawarê ji hêla Mır̂ Celadet 
Bedirxan ve; rewşa 
zimanê Kurdı ̂ bi giştı ̂ û 
zaravayê Kurmanciya 
Jorın̂ ( Kurmanncı ̂ ) bi 
taybetı ̂ ji gelek aliyan ve 
berû paş ve diçe û ne li 
gorı ̂ku pêwıŝt e xebat tên 
kirin heger em destkeftı ̂û 
derfetên berdest bidine li 
ber çav.
Milet bêserûber, 
bêxwedı ̂ û nezan be; 
hingê erkê rewşenbır̂ û 
desthiladaran zêdetir e û 
divê bi awayekı ̂plankirı ̂û 
zanstı ̂ bête birêvebirin û 
bizanibê çawa encamine 
serkeftı ̂didest bın̂in.
Dema em dibın̂in ku 
rewş ewqası ̂ xirab bûye 

Adilê Evdile

welîd Hac Ebdul Qadir

Fener Hemedo

ewjı ̂cengeke cihanı ̂bû, 

bandoreke abûrı ̂ xerab 

û serêşı ̂ li dinya yê 

peyda kir.

Bi hatina sala/2022/ 

an re, cihan bi ser 

vweve hat, hin bi hin, 

nexweşiya( korona)  

hate dorpêçkirin, 

lê ji nişkê ve şerekı ̂

destpêkir, bi êrış̂kirina 

artêşa Urus ser xaka 

dewleta Okrayina.

Çima şer derket?

-Urus dibın̂in ku 

Okraniya, parçeyeke ji 

imperatoriya wa ye, ji 

kevin de

-Urus dibın̂in, ku piştı ̂

têkçûna rijêma sovyetê, 

rola wan qels bûye, 

pêdiviye xwe vegerın̂in 

xudan hêz.

-Urus dibın̂in heger 

vegerin weke berê, 

pêdiviye destên xwe 

dirêjı ̂ hi welat bikin, li 

Asiya, Ewrupa û Afrık̂a.

Lê Urus ne dizanın̂ ku 

Emerık̂an, û Ewrupiyan 

û hin dewletên din, wê 

tevlı ̂ şer bibin, di pişt 

perdê de, û ji bır̂kirin, 

ku şer wê dirêj û 

berdewam bibe, û bi 

berdewamiya şer re, wê 

hin bi hin alûz û kêm 

hêz bibin.

Encamên şerên fereh

Bê guman dema ceng 

dirêj û fereh bibe, 

weke guloka berfê, wê 

mezin û girs bibe, û 

weke agirê daristanan, 

vedigre , fereh û pehin 

Ferhengok

dibe, û têhnê dide, ango 

bêhtirı ̂ welatekı ̂ tevlı ̂

şer dibin, çi hindik, û çi 

gelek, têhna agir sın̂or û 

bendan nasnake, cihanê 

bi tevayı ̂dide ber xwe, û 

ev hin ji encamên cenga 

ne:

-1Têkçûn û wêrankirina 

jêrzemın̂a welatan, 

pêre hêrivandina jiyana 

civakı.̂ 

Têkçûna xizmetguzarı ̂û 

rewşa abûrı2̂-

Buhabûna nirxê 

xwarinê, li bazarên 

cihan ê.3-

-4Buhabûna sotemenı,̂ 

û kêmkirina pêdiviyên 

gel.

-5Wêrankirina 

dezgahên abûrı,̂ yasayı,̂ 

dibistan û xwendin ê.

-6Koçberkirina 

mirovan û rûxandina 

bajar û gundan.

Ev encamên cengan 

bandora xwe, kêm 

û zêde dibin, li 

gor dirêjkirin, yan 

kurtkirina cengê.û 

rêjeya wêrankirinê, 

li gor pêşketin, û 

paşketina welatên 

beşdar, û zengın̂ı ̂ yan 

hajari yê.

Bingeha çand ù kùltrola kurdiBingeha çand ù kùltrola kurdi

Maf                 حق Makder          المصدر Maldar              الغني

Mafnas            حقوقي Maker     انثى الحمار Malper صفحة االنترنیت

Mak                االم Malbat            العائلة Malxwê             رب البیت

Mirina Bizinê hat, nanê şivanî xwar.-
Min cihê xwe jêre kire war, ji min re bû neyar.-
Mala pir jin, kembax bû ji bin.-

jı ̂ , û pêre vekolinên 
nemazeiyı ̂ ù dan heva 
babet ù naveroka wê 
birengeke zanistı ̂ jı ̂ baś 
kêmin , li hember ko em 
tev jı ̂ di nasin cure û ser 
pêhatiyê kurdistanê , ú 
bandora ko liser gelê me 
tê û di hate gerandin , lê 
bi rastı ̂ko mirev bi çavek 
zanistı ̂ liser biseknê , û 
ligorı ̂ vekolın̂ên vı ̂ demı ̂
, wê mirov ne śaś be , ko 
bi beht liser gelek tiśta 
raweste , çawa vı ̂gelı ́karı ̂
li hember gelek asteng 
û serpêhatiyê jiyanê , 
û pêre zordestı ̂ ko gelê 
kurd têde bûrı ̂, lê belê ko 
merev birengeke vekolın̂ı ̂
liser babetên wê bi sekinê 
, di baweriya mi de  wê 
belge nıś̂anên her dem 
û rewśa civakı ̂ û aboriya 
ko gel têde buhrtı ̂ , ta ko 

gihste vı ̂demı ̂ji pêşerojê 
, çi ji civata koçeriyê bê 
, û pêre jiyanê Dan hev 
û têkde anjı ̂ ya çandinı ̂
yê û šivantiyê jı ̂ , mêjoya 
kurda di ferhenga xweda , 
gelek metlok û ser pêhatı ̂
hiştine , u her rengekı ̂ ji 
wan şaxke têr ú dagirtiye 
bi gelek rengên tûr û 
mejoyê , û herdem jı ̂xwe 
bi guhertina demê ‹re 
ajotiye .. lê mixabin ROJ bi 
ROJ gelek babetên ezber ji 
ropelen gelê me di pekin 
û bi ezberê xwede bin ax 
di bin.

û gehiştiye wê asta ku 
dezgeheke zimanê Kurdı ̂
roja zimanê kurdı ̂li miletı ̂
pır̂oz bike bi zimanekı ̂
din din ne bi Kurdı ̂ an jı ̂
partiyine siyası ̂ji bır̂ bikin 
an jı ̂bır̂ nebin ne aheng , 
ne bone û ne jı ̂belavokekê 
ragihın̂in bi mebesta roja 
15ê Gulanê hingê divê em 
sed carı ̂ ji xwe bipirsin  
Gelo! Pêşniyar hene? 
Çi çare heye ji vê rewşa 
kambax a zimên re!?
Dezgehên medyayı,̂ 
rêxistinên ziman û kulturê 
Kurdı,̂ û partiyên siyası ̂
bi gelemperı ̂ ne li gorı ̂
demê kar dikin nexasim 
di serdema teknolojiya 
dejıt̂al û Internetê da. 
yan bila ev rêxistin xwe 
bidine aliyekı ̂ û rê bidin 
kesine din xwedı ̂ nerın̂ û 

hizr û bawerine bikêrhatı ̂
an jı ̂bila xwe biguherın̂in 
û li gorı ̂ demê bixebitin 
û berê xwe bidine miletê 
xwe bi zimanê wı ̂û bibin 
pirek ji bo gihandine hizra 
neweyı ̂bo nifşe be û ‹›Mır̂ 
Celadedek›› ji nû ve were 
vejandin bi amadekirina 
sedan ji gencên nûhatı ̂ û 
em li her warwekı ̂ jiyanê 
em gelak ‹›Mır̂ Celadetan›› 
bibın̂in.

Va Va 1515ê Gulanê hat û Çûê Gulanê hat û Çû


