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رغم األدلة الدامغة على تورط النظام 
والتدمیر  القتل  أعمال  في  السوري 
والتھجیر، عن سابق إصراٍر وترصد 
انتفاضٍة  أعقاب  في   شعبھ،  ضد 
والكرامة،  بالحریة  نادت  شعبیة 
الثقیلة  األسلحة  كافة  استخدم  والذي 
اإلدانات  ورغم  دولیاً،  والمحّرمة 
علیھ،  المفروضة  العقوبات  وقوانین 
الذي تضّمن  قیصر،  قانون  من  بدءاً 
والجھات  األشخاص  ضد   عقوباٍت 
وثائق  على  بناًء   ، للنظام  الداعمة 
خمسین   ) وموثّقة  مسّربة،  وصور 
القتل  جرائم  عن    ( صورة  ألف 
تحت التعذیب في سجون النظام، إلى 
قرار منظمة حظر األسلحة الكیمیائیة 
صدرت  التي  المتحدة  لألمم  التابعة 
عن   ۲۰۲۳  -۱  -  ۲۷ في  مؤخراً 
مسؤولیة النظام عن الھجوم الكیماوي 
عام  نیسان   ۷ في  دوما،  بلدة  على 
الكبتاجون  بقانون  مروراً   ،۲۰۱۸
السوري  النظام  ضد  األمریكي 
كبتاغون  حبوب  بتصنیع  یقوم  الذي 
حیث  للخارج،  وتصدیرھا  المخّدرة 
ھذه  من   %80 أّن  المصادر  تؤّكد 
المستوى  على  المخّدرة   المادة 
السوري،  النظام  مصدرھا  العالمي 
مالیة  إیرادات  على  یحصل  ومنھا 
كبیرة  من العملة الصعبة، عبر ھذه 
ھذه  كّل  رغم  الممنوعة،  التجارة 
إال  واألدلة،  والعقوبات،  القوانین، 
قید  على  مازال  السوري  النظام  أّن 
المنظومة  بھ ضمن  معترفاً  السلطة، 
ھناك  ذلك،  من  األنكى  بل  الدولیة، 
التطبیع  إلعادة  جدیة،  محاوالت 
النظام،  مع  الدبلوماسیة  والعالقات 
وإقلیمیاً،  عربیاً  تأھیلھ،  وإعادة 
خجولة،  دولیة  معارضة  ظّل  في 
ضاربین عرض الحائط كّل المواثیق 
الدولیة الخاصة، بمحاسبة الجناة على 

جرائمھم ضد اإلنسانیة.
في سوریا  بالصراع  المعنیة  والدول 
ھذه  حّل  في  نفسھا،  على  منقسمة 
إدارتھا  على  أكثر  ومتفقة   ، األزمة 
؛ ألّن ھذه الدول،  بمن فیھا النظام، 
 ، منھا  المشكلة، جزءاً  أساس  تشّكل 
السیاسي،  الحّل  من  جزءاً  ولیست 
العقوبات،  أسلوب  تستخدم،  فأمریكا 
الحروب االقتصادیة، الطویلة األمد، 
لم  التي  العقوبات  النفس،  وطویلة 
تسقط یوماً دیكتاتوراً، والتي ال تضّر 
معاناتھا  من  وتزید   ، الشعوب  إال 
مستویات  وصلت  حتى  وتجویعھا،  
المعیشة في سوریا إلى حافة الھاویة، 
مع  تماماً،  الھاویة  إلى  تكن  لم  إن 
أمام  السوریة  اللیرة  قیمة  انھیار 
الدوالر األمریكي، تسعى أمریكا من 
وراء ھذه العقوبات،  كما تبدو ، إلى 
خلق وقائع جدیدة على األرض، جیو- 
تخدم مصالحھا  سیاسیة ودیمغرافیة، 
البعید،  المدى  ومصالح حلفائھا على 
روسیا  بینما  إسرائیل،  وخاصةً 
مع  والتنسیق  بالتعاون  جاھدةً  تعمل 
للنظام  االستراتیجي  الحلیف  إیران، 
السوري، إلعادة سیطرتھ  على كامل 
لتنفیذ االتفاقیات  السوریة،  األراضي 
النظام،  مع  المبَرمة  والعلنیة  السریة 
وقوفھم  لقاء  البالد،  في  لالستثمار 
إلى جانبھ ، واستیفاء دیون الحرب، 
ملتفّةً على القرارات الدولیة، والعمل 
كبدیٍل  وسوتشي،  آستانة  بمخرجات 
عن اتفاقیات جنیف، أما تركیا، وفي 
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اإلرادة الدولية عاجزة عن حل

األزمة السورية

ھیئة التحریر

خطوةٍ مفاجئة، وغیر متوقّعة، بسبب 
في  األحداث  من  وموقعھا،  دورھا، 
إعادة  في  نیتھا  عن  أعلنت  سوریا، 
مع  باالتصاالت  البدء  أو  العالقات 
النظام وعلى المستوى الرسمي، وفق 
تتعلّق  الطرفین،  بین  متبادلة  شروط 
على  وسیطرتھا  المعارضة  بدعم 
تركیا،  قبل  من  سوریا،  في  أراٍضٍ 
وقبول النظام إلنھاء الحالة الموجودة 
قسد،  بقوات  المتمثّلة  حدودھا،  على 
وطنھم...  إلى  الالجئین  وعودة 
في  وتذمراً  قلقاً  شّكل  ،مما  الخ 
السوري  واإلئتالف  الشعب  أوساط 
األوساط  في  وكذلك  المعارض، 
التي  أمریكا  وخاصةً  الدولیة، 
وإعادة  االتصاالت،  ھذه  عارضت 
التطبیع،  إال بعد تنفیذ القرار الدولي 
مؤتمرات  مقررات  ۲۲٥٤،وفق 
في  السیاسي  بالحّل  الخاصة  جنیف 

سوریا.
كّل  تشیر  المعطیات،  ھذه  على  بناًء 
الدالئل إلى استمرار األزمة السوریة 
وتدویرھا  مسّمى،  غیر  أجٍل  إلى 
 ، اتجاه  من  أكثر  في  وتولیفھا 
وسیطرة  الفاشلة،  الدولة  واستمرار 
الملیشیات والفصائل المسلحة متعّددة 
الجنسیات على قسٍم كبیر من األراضي 
السوریة، وخاصةً مع دخول عنصر 
وھو  السوریة  الساحة  على  جدید 
منذ  أوكرانیا  على  الروسي  الغزو 
نتیجة  بھا،  العالم  واھتمام  سنة، 
تداعیاتھا على الساحة الدولیة سیاسیاً 
من  روسیا  تخشى  حیث  واقتصادیاً، 
شرقاً،  الناتو  حلف  توسع  احتماالت 
مھّدداً بذلك أمنھا القومي، كما تّدعي 
خلقت  الحرب  ھذه  أّن  جانب  إلى   ،
والحبوب  الطاقة  مجالي  في  أزمةً 
عالمیاً ، حیث تعتبر روسیا المصدر 
بینما  أوربا،  إلى  للغاز  األساسي 
أوكرانیا تمّد العالم بالحبوب وخاصةً 
، مع  القمح كمادة استراتیجیة عالمیاً 
في  مناسبة  كّل  في  الروسي  التھدید 
استمّر  اذا  النوویة  األسلحة  استخدام 
الدعم الغربي واألمریكي ألوكرانیا . 
انشغال  إلى  أّدت  كّل ھذه األوضاع، 
القضیة  الحرب، فرجعت  بھذه  العالم 
وإلى  ثانویة،  قضیٍة  إلى  السوریة 
درجات  في  والثالث  الثاني  المستوى 
االھتمام العالمي، أما النقطة األساسیة 
ھو  السوریة  األزمة  استمرار  في 
أصحاب  السوریین،  دور  غیاب 
المرحلة  وفشل  الحقیقیین،  القضیة 
األولى من الثورة والمعارضة، وعدم 
متماسكة،  معارضة،  قوة  ظھور 
اللحظة،  بدیلة، حتى  شاملة، مطمئنة 
ھنا  اإلرھاصات  بعض  ظھور  رغم 
وھناك، ولكنھا غیر قادرة على التأثیر 
على مجریات األمور، وفرض إرادة 
الدولیة،  القرارات  على  السوریین 
سبیل  في  السیاسي،  الحّل  وفرض 
الوطنیة  الدولة  وبناء  االستبداد  إنھاء 

الدیمقراطیة.

یطول  أن  قطعاً  بوتین  یتوقّع  لم 
في  لقواتھ  العسكري  التدخل  أمد 
حصل  ما  غرار  على  أوكرانیا، 
وجزیرة   ۲۰۰۸ جورجیا  في  معھ 
معادالتھ  كّل  وكانت  ۲۰۱٤م  القرم 
االستخباراتیة  وشبكتھ  الحسابیة 
یتدّخلوا  لن  الغرب  بأّن  تؤّكد 
وأّن  األوكرانیین،  لصالح  عسكریاً 
اإلدانة  عبارات  الیتجاوز  الموقف 
األقصى  حّده  وفي  واالستنكار 
بعض العقوبات الخفیفة التي سیزول 
مفعولھا مع مرور الوقت، لذلك زّج 
منطق  مستخدماً  العسكریة  بقواتھ 
فترةٍ  بأقصر  المھمة  إنجاز  سرعة 
ممكنة، واعتبار ذلك عملیة عسكریة 
الرئیس  تنصیب  ثم  ومن  أكثر،  ال 
لروسیا  الموالي  ألوكرانیا  السابق 
غرار  على  الحالي،  الرئیس  مكان 
العام  كازاخستان  في  حصل  ما 
تدریجیاً،  تھدأ األمور  ثم  المنصرم، 
على  الطریق  بوتین  یقطع  وبذلك 
من  باالقتراب  التفكیر  من  أوكرانیا 
االتحاد األوربي أو من حلف الناتو 
على  لنظریتھ  واستكماالً  ،تأكیداً 
توسیع المجال الحیوي االستراتیجي 
فیلسوفھ  أفكار  من  المستمّد  لروسیا 
ذلك  یتحقّق  ولن  دوغین“  “ألكسندر 
إال إذا ضّمن بقاء أوكرانیا في دائرة 
خاصةً  الروسي،  الحیوي  المجال 
الجنوبیة  الجبھة  جانب  ضّمن  وأنھ 
كازاخستان  تمّرد  من  االنتھاء  بعد 
بقیة  إلى  قویة  رسالة  وإرسال  علیھ 
بأّن  مفادھا  لھا  المجاورة  الدول 
التفكیر باالبتعاد عن روسیا ھو لعب 
بالنار ولن یمّر بسھولة، كما أنھ قام 
ببناء عالقات قویة مع إیران،  وقام 
التامة على  السیطرة  بمشاركتھا في 

الوطني  المجلس  تأسیس  كان 
ضرورة   ۲۰۱۱ عام  في  الُكردي 
الُكردي  البیت  لترتیب  نضالیة 
مع  للتفاعل  سیاسي،   إطاٍر  ضمن 
استراتیجي  كخیاٍر  السوریة  الحالة 
المعارضة  مع  المجلس  اتخذه 
حقبة  ینھي  تغییٍر  إلحداث  الوطنیة 
ویؤّسس  والعنصریة،  االستبداد 
تضمن  تعددیة  دیمقراطیة  لدولٍة 

كارثة الزلزال واجلرح السوري املفتوح

بقلم: فرحان مرعي       

 فؤاد علیکو 

إسماعیل رشید 

قرار فتح مقرات اجمللس يف عفرين خطوة باالجتاه الصحيح

جوان ولي 

احلرب الروسية ـ األوكرانية...حساب 
احلقل مل يطابق حساب البيدر

حقوق كافة السوریین،  ومنھم أبناء 
شعبنا الُكردي.

الُكردي  الوطني  المجلس  انخرط 
الصلة  ذات  الدولیة  المحافل  في 
بالملف السوري، ونشط دبلوماسیاً، 
تمثیل وحضور في عدة  لدیھ  حیث 
مؤسسات للمعارضة السوریة ، أما 
المجلس  فإّن  المیداني  الصعید  على 
من  انطالقاً  الُكردي،  الوطني 

سألوا أحدهم:  هل كان الذين 
قتلوا أباك راجلني أم راكبني؟ 

فكان جوابه: ومالفرق؟ 
ردي
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حصل  ما  یلّخص  ربّما  المثل  ھذا 
الذي  الزلزال  ضحایا  للسوریین 
ضرب جنوب وجنوب شرق تركیا 
یوم  فجر  سوریا   غرب  وشمال 
فھناك   .۲۰۲۳-۲-٦ تاریخ  االثنین 
المسؤولیة  المتحدة  َمن یحّمل األمم 
عن  یتحّدث  َمن  وھناك  األكبر؛ 
الملف  في  الفاعلة  الدول  مسؤولیة 
الموجودة  وھي  أیضاً،  السوري 

على األرض، التي كان في إمكانھا 
تقدیم  عبر  الضحایا   أعداد  تخفیف 
الضروریة،  والتقنیات  اآللیات 
إنقاذ  في  سیساھم  كان  الذي  األمر 
الذي  األرواح  من  المزید  حیاة 
أیام تحت  ظّل أصحابھا على مدى 
وتوقعاتھم  آمالھم  وكانت  األنقاض، 
أن یأتي َمن ینقذھم، لكن انتظارھم 
وھو  الموت،  واجھوا  حتى  امتّد 
المنقذ  حالتھم  في  كان  ربّما  الذي 
لعذاباتھم  حداً  وضع  إذ  األرحم، 
تُرجى من  فائدة  وآالمھم، طالما ال 
بالشعارات  أتحفوھم  الذین  أولئك 
كإنسان.  اإلنسان  وقیمة  والمبادىء 

مسؤولین  من  تصریحاٍت  سمعنا 
بالملف  المكلّف  بینھم  من  أممیین 
نفسھ،  بیدرسن  غیر  السوري 
تسییس  عدم  ضرورة  إلى  تدعو 
أّن  الذي حصل  ولكّن  المساعدات، 
الموقف  سید  كان  الدولي  التقاعس 
الجھود  بذل  ضرورة  صعید  على 
تحت  كانوا  َمن  إلنقاذ  السریعة 
سوریا.  غرب  شمال  في  األنقاض 
تستوجب  كانت  األولى  فاللحظات 
تدخالً إسعافیاً عاجالً إلنقاذ األرواح 
المسافة  أّن  المؤكد  من  كان  التي 
بینھا وبین الموت قصیرة جداً. الكلُّ 
التتمة الصفحة ۲اختبأ خلف األمم المتحدة  ومجلس 

التتمة الصفحة ۳التتمة الصفحة ۲

التتمة الصفحة ۲

لھ حریة  الذي ضّمن  األمر  سوریا 
بسھولٍة  الدافئة  المیاه  في  التحرك 
وھو ما َحلََم بھ القیاصرة الروس منذ 
زمٍن طویل، وبذلك ظّن بوتین بأنھ  
على  السیطرة  سوى  أمامھ  یبَق  لم 
بأّن  عاٍل  بصوت  لیعلن  أوكرانیا، 
عصر القطب الواحد قد ولّى لألبد، 
الجمیع أن یعترفوا بذلك  وأنھ على 
روسیا  باستعادة  صراحةً  ویعلنوا 
المعادالت  في  األساسي  لدورھا 
الدولیة، كما كانت في زمن االتحاد 
السوفیتي بعد الحرب العالمیة الثانیة 
وإذا  القیاصرة،  زمن  في  وقبلھا 
المعادالت  فإّن  ذلك  لھ  تحقّق  ما 
الدولیة ستتغیّر كلیاً وتضمحّل أھمیة 
عالمیة  كقوة ردعٍ  األطلسي  الحلف 
ال تضاھیھا قوة أخرى حتى اآلن، 
كبیر  تخوف  حصول  إلى  إضافةً 
االتحاد األوربي من ھذا  لدى دول 
االندفاع العسكري لروسیا في قلب 
أوربا، الذي إذا ما تحقّق فإنھ یتطلّب 
والتوّدد  بوتین  والحالة ھذه إرضاء 
ھتلر  مع  األوربیون  فعل  كما  إلیھ 
أثناء احتاللھ لتشیكوسلوفاكیا ، قبیل 

اندالع الحرب العالمیة الثانیة.

عبدالباسط سیدا

الثورة السورية و احتمالية 
تغيري مسارها

آذار  في  السوریة  الثورة  بدأت 
في  مظاھرات  بخروج   ،۲۰۱۱
الحكم  نظام  ضد  السوریة  المدن 
والتي قوبلت بالقمع و كافة أشكال 
لیست  فترةٍ  بعد  ؛لتتحّول  العنف 

بقصیرة الى مواجھاٍت مسلحة.
أنھ  یعتقدون  السوریین  من  الكثیر 
الوراء  إلى  بالزمن  العودة  تّم  لو 
عما  مختلفة  خطوات  اتخاذ  وتّم 
لكانت  المعارضة؛  قبل  من  تّمت 
النتائج مختلفة عما ھي علیھ اآلن و 

ألخذت الثورة مساراً آخر.
علیھا  نجیب  ان  نود  التي  األسئلة 

ھنا ھي:
مسار  تغییر  ممكناً  فعالً  كان  ھل 
لو  نتائجھا  على  التأثیر  و  الثورة 
طرق  السوریة  المعارضة  سلكت 
نظام  ضد  تحركاتھا  خالل  أخرى 
قوى عظمى  في ظل وجود  األسد 
كروسیا و أمریكا تریدان للثورة أن 

تتحّرك في مسار معین؟
للمجلس  الممكن   من  كان  ھل   
الوطني الُكردي التأثیر على مسار 
الثورة في المناطق الُكردیة بطریقٍة 
تؤثّر بشكٌل جذري على حال الُكرد 

في ُكردستان سوریا؟ 
وضع  بین  اختالف  وجود  رغم 
العربیة  المناطق  في  المعارضة 
القضیة  أّن  إال  الُكردیة  المناطق  و 
یتشارك  ھنا  مناقشتھا  نرید  التي 
العربیة  (المعارضة  الطرفان  فیھا 
و المجلس الوطني الُكردي)، حیث 
تحقیق  ترید  محلیة  قوى  وجود 
أھدافھا و قوى أقوى منھا تقف ضد 
تكافؤ  أي  یوجد  التطلعات وال  تلك 

بین الطرفین.
لیس باستطاعة المعارضة السوریة 

قوة عظمى  بوقوف  أھدافھا  تحقیق 
كروسیا في وجھھا ووقوف أمریكا 
األحیان  من  الكثیر  في  كمتفرج 
الوطني  المجلس  بإمكان  ولیس   ،
الُكردي أن یحقّق أھدافھ بوجود دعم 
الدیمقراطي  االتحاد  لحزب  مباشر 

من قبل النظام السوري و حلفائھ.
بین  تكافئ  وجود  عدم  وبسبب 
الطرفین ما كان للثورة السوریة أن 
حتى  الحالي،  المسار  خارج  تسیر 
و  الوراء  إلى  بالتاریخ  وإن رجعنا 
المرات  عشرات  الصفر  من  بدأنا 
فلن یكون ھناك تحوالت جوھریة و 

لكننا سنسیر في نفس المسار.
بعد ان أدرك النظام أنھ ال یستطیع 
بتقویة جبھتھ من  بدأ  الثورة  إیقاف 
داخلیة  تحالفات  عن  البحث  خالل 
تحالفات  الُكردیة  و  القوى  ككسب 
و  هللا  حزب  دعم  كطلب  خارجیة 
َمن  ھم  ھؤالء  و  روسیا  و  إیران 
سخروا  و  قوة  بكّل  النظام  دعموا 
واقفاً  النظام  لیبقى  إمكاناتھم  كافة 
دولة  إلى   تحّولھ  قدمیھ رغم  على 

فاشلة.

األمن تحدیداً، وھو المجلس األكثر 
فشالً

المجتمعیة  وفعالیاتھ  أحزابھ  إرث 
أن  استطاع  المستقلة،  وشخصیاتھ 
شعبنا  تطلعات  من  جزءاً  یجّسد 
عن  ودفاعھ  تمسكھ  خالل  من 
العادلة،  الُكردي  شعبنا  قضیة 
السلمي  السیاسي  النضال  واتخذ 
والدبلوماسي كأفضل خیاٍر النتزاع 
مع  المشترك  والعیش  شعبنا  حقوق 

بقیة مكونات المنطقة .
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كارثة الزلزال واجلرح السوري املفتوح... التتمة        

احلرب الروسية ـ  األوكرانية...حساب احلقل مل يطابق حساب 
البيدر... التتمة

قرار فتح مقرات اجمللس يف
 عفرين خطوة

 باالجتاه الصحيح... التتمة

معظم  معالجة  في  أخفق  الذي 
منذ  علیھ  المعروضة  القضایا 
لھم  تحدیداً  والسوریون  عقود، 
الملجس  ھذا  مع  مریرة  تجربة 
الذي استخدمت فیھا روسیا حق 
النقض الفیتو 17مرة ، منھا 10
أي  لتعطیل  الصین،  مع  مرات 
األسد،  بشار  سلطة  یدین   قرار 
السوریین.  محنة  من  أویخفّف 
وتقصیر األمم األمم بات مكشوفاً 
األمین  وكیل  أّن  حتى  فاضحا،ً 
للشؤون  المتحدة  لألمم  العام 
في  اإلغاثة  ومنّسق  اإلنسانیة 
مارتن  الطوارىء  حاالت 
االعتراف  إلى  اضطّر  غریفیث 
على  كتبھا  تغریدةٍ  عبر  بذلك 
2023-2-13 بتاریخ  التویتر 

جاء فیھا: “ إنھم (السوریون في 
شمال غرب سوریا) محقّون في 

شعورھم بأننا تخلّینا عنھم“.
بقواتھا  الموجودة  الدول  أما 
ومعداتھا العسكریة على األرض 
استطاعة  في  كان  فقد  السوریة، 
جمیعھا، بغّض النظر عن مواقفھا 
أو  والسلطة،  السوریین  من 
مواقفھا من السلطة والسوریین، 
الجانب  أولویة  على  بناًء  وذلك 
اإلنساني الذي أّكد علیھ الجمیع، 
أن تقّدم المعدات المطلوبة إلنقاذ 
الناس من تحت األنقاض؛ وكان 
ولكنھا  السھل،  من  أكثر  تأمینھا 
األمر  سلطات  حتى  تفعل.  لم 
سلطة  منھا  المقدمة  وفي  الواقع 
مقدورھا  في  كان  نفسھ،  بشار 
مناطقھا  في  للسوریین  السماح 

السياسة

بالوصول إلى المناطق المنكوبة 
التدخل  إلى  تحتاج  كانت  التي 
یفعل  لم  الجمیع  ولكن  السریع، 
التي  فھي  النتائج  أما  المطلوب. 
نراھا جمیعاً الیوم. وھنا ال بّد من 
التنویھ بالجھود الكبیرة المخلصة 
المدني  الدفاع  فرق  بذلتھا  التي 
(الخوذ  السوري،  الشمال  في 
منذ  تحّركت  التي  البیضاء) 
على  واعتمدت  األولى،  اللحظة 
واستطاعت  الذاتیة،  إمكانیاتھا 
وكان  الكثیرین،  حیاة  إنقاذ 
األكثر  تفعل  أن  مقدورھا  في 
اآللیات  من  المزید  امتلكت  لو 

والتقنیات واإلمكانیات.
بشار  سلطة  تحّججت  لقد 
وأصّرت  األمریكیة،  بالعقوبات 
وطالبت  السیادة،  مبدأ  على 
عن  المساعدات  كّل  تكون  بأن 
مع  ھذا  السیادة،  بحجة  طریقھا 
العلم أّن مبدأ السیادة الذي مّھدت 
لھ  معاھدة وستفالیا 1648 یقوم 
اإلقلیم  ھي:  أركان  ثالثة  على 
الحالة  وفي  والسلطة.  والشعب 
السوریة لم یعد البلد موّحداً، بل 
موّزعاً بین جملة مناطق نفوذ ال 
واحدةٍ  بأي  بشار  سلطة  تتحّكم 
منھا.  والشعب ھو اآلخر موّزع 
من  وأكثر  المناطق،  ھذه  بین 
نصفھ خارج نطاق المناطق التي 
من المفروض أّن السلطة تسیطر 
أما  الجوار.  دول  في  أو  علیھا، 
بین  تقسیمھا  تّم  فقد  السلطة 
والتركي  واإلیراني  الروسي 
دخلوا  ھؤالء  وكّل  واألمریكي، 
من دون أي قرار من قبل مجلس 
األمن، ولكن حینما یتعلّق األمر 

ضحایا  من  السوریین  بمساعدة 
یلوذ  الزلزال  أو  األسد،  حرب 
المشلول  األمن  بمجلس  الجمیع 

أصالً.
وتسھیل  لتخفیف  محاولٍة  وفي 
علّقت  المساعدات،  وصول 
إجراءات  األمریكیة  السلطات 
بمنع  الخاصة  القیصر  قانون 
وكان  سوریا،  إلى  التحویالت 
السؤال ھو: ألم یكن باإلمكان ربط 
بشار  سلطة  بإلزام  التعلیق  ذاك 
الراغبین في  للسوریین  بالسماح 
مساعدة أھلھم وأبناء شعبھم في 
الثقیلة  باآللیات  السوري  الشمال 
وإنقاذ  األنقاض  لرفع  المطلوبة 

العالقین؟
قبل الزلزال كانت السلطة المعنیة 
عامة  عالقات  حملة  بدأت  قد 
األمیركیة  المتحدة  الوالیات  في 
خالل  من  وذلك  أخرى،  ودول 
من  بھا  المرتبطین  السوریین 
المفروضة  العقوبات   أجل رفع 
التخفیف عنھا، وجاء  أو  علیھا، 
للسلطة  فرصة  لیكون  الزلزال 
وتستغّل  العزلة،  من  لتخرج 
الروسیة  بالحرب  العالم  انشغال 
دول  وانھماك  أوكرانیا،  على 
الخاصة،  بحساباتھا  المنطقة 
سواًء االنتخابیة منھا أم التنافسیة 
أجواء  في  خاصةً  واالستباقیة؛ 
دولیة  إرادة  أو  نیة  وجود  عدم 
ترّكز على ضرورة التوصل إلى 
حّلٍ واقعي مقبول یحظى بموافقة 
أمام  الطریق  ویمّھد  السوریین، 
المجتمعي  نسیجھم  ترمیم  عملیة 
بلدھم  أجزاء   ولململة  الوطني، 
جیوش  الیوم  تتقاسمھا  التي 

 فؤاد علیکو 

إسماعیل رشید 

عبدالباسط سیدا

یطابق  لم  الحقل  حساب  لكّن 
في  كان  حیث  البیدر،  حساب 
التي  أمریكا  المقابل  الطرف 
الحقیقیة  األھداف  مبكراً  أدركت 
وطموح  الروسیة  لالستراتیجیة 
بأّن  كما رأت  الالمحدود،  بوتین 
أوكرانیا  على  بوتین  سیطرة 
األمریكیة  الزعامة  انتھاء  تعني 
رسم  في  ووحید  رئیس  كقطٍب 
إضافةً  الدولیة،  االستراتیجیات 
ومنطقة  ألوروبا  خسارتھا  إلى 
الشرق األوسط، وھذا ما الیمكن 
بھ تحت أي ظرٍف كان،  القبول 
لذلك تعامل مع الملف األوكراني 
كما تعامل مع ملف صدام حسین 
أوحت  حین  للكویت،  واحتاللھ 
احتالل  بأّن  لصدام  أمریكا 
لھم،  أھمیة  بذي  لیس  الكویت 
الكویت  أن دخل صدام  بعد  لكن 
حشدت أمریكا جیوش عدد كبیر 
لتحریر  قیادتھا  تحت  الدول  من 

الشعب  مأساة  استمراریة  بسبب 
المجتمع  جدیة  وعدم  السوري 
األممیة  قراراتھ  لتنفیذ  الدولي 
األوضاع  فإّن   ،2254 وخاصةً 
المیدانیة  مّرت بمراحل خطیرة 
دولیة  وبازارات  مقایضاٍت  وفق 
أصبحت  وبنتیجتھا  إقلیمیة   -
كانییھ  ( عفرین - سري  مناطق 
سیطرة  تحت   ( سبي  كري   -
والتي  لتركیا  الموالیة  الفصائل 
pyd كانت ضمن سیطرة إدارة
بدایة  2018 ،  ومنذ  حتى عام 
الممارسات  فإّن  السوریة  األزمة 
والتھجیر   واالنتھاكات  الترھیبیة 
الجغرافیا  معظم  على  تتوقّف  لم 
بھكذا  یتطلّب  لذا   ، السوریة 
السیاسي  الحضور  ظروف 
و  لوحده،  شعبنا  ترك  وعدم 
وفتح  اإلعالمي  التواجد  یتوّجب 
المقرات الحزبیة للسعي لتخفیف 
ورصد  قرب،  عن  شعبنا  معاناة 
وھذا  وتوثیقھا،  االنتھاكات 

الیوم  یحصل  ما  وھذا  الكویت، 
تماماً، حیث عرضت  بوتین  مع 
أمریكا بدایةً على زیلنسكي اللجوء 
األولى  األیام  في  أمریكا  إلى 
كرسالة للروس بأنھم لن یتدّخلوا 
أسبوع  یمِض  لم  لكن  عسكریاً، 
األمریكیة  السیاسة  وانقلبت  إال 
بعد  خاصةً  عقب،  على  رأساً 
في  بعشوائیة  الروس  توّسع  أن 
الواسعة،  األوكرانیة  الجغرافیة 
حتى وصلوا إلى بُعد كیلومترات 
وھنا  كییف،  العاصمة  من  قلیلة 
لظھر  القاصمة  الضربة  كانت 
الجیش الروسي غیر المھیّأ لمثل 
األسلحة  وھذه  المقاومة  ھذه 
خسائر  كبّده  مما  المتطورة، 
فادحة، وھذا ما یؤّكد بأّن أمریكا 
الخفاء  في  للرّد  العدة  تعّد  كانت 
قبل التدخل الروسي، إضافةً إلى 
ضد  األوربیة  الدول  كّل  حشد 
قاسیة  عقوبات  وفرضھا  روسیا 
خاصةً  الروسي،  االقتصاد  على 
والغاز  النفط  تصدیر  مجال  في 

األساسیان  المصدران  وھما 
بفقدان  الذي  الروسي  لالقتصاد 
االقتصادي  الشریان  لھذا  روسیا 
نزیف  حالة  في  یجعلھا  الحیوي 
بوتین  على  سلباً  تؤثّر  مستمر، 
وسلطتھ في الشارع الروسي مع 
نستطیع  وعلیھ  الوقت،  مرور 
خیار  أمام  بوتین  بأّن  القول 
التراجع  یستطیع   فال  صعب، 
والعسكري  السیاسي  موقفھ  عن 
المدویة  الھزیمة  تعني  الذي 
الستراتیجیتھ السیاسیة،  وبالمقابل 
نصٍر  أي  تحقیق  یستطیع  یعد  لم 
خاصةً  أوكرانیا،  في  عسكري 
بعد أن فتح الناتو كّل مستودعات 
ترسانتھ العسكریة المتطورة أمام 
تھدید  یأتي  ھنا  ومن  أوكرانیا،  
النووي  السالح  باستخدام  بوتین 
وھذا  الضرورة،  اقتضت  ما  اذا 
حبس  الى  كلھ  العالم  یدفع  ما 
أنفاسھ من تدمیر البشریة في حال 
اذا ما تحّولت الحرب إلى حرب 
نوویة، فلن یخرج أحد منتصراً، 

الدول، ومیلیشیاتھا  الوافدة منھا 
مصیرھا  ربطت  التي  والمحلیة 
الجھات  من  تلك  أو  الجھة  بھذه 

اإلقلیمیة والدولیة.
أعلنھا  التي  الموافقة  أّن  ویبدو 
معبرین  فتح  على  األسد  بشار 
السوري  والشمال  تركیا  بین 
ولمدة  والراعي  السالمة  (باب 
ثالثة أشھر)، وھو في األصل ال 
یسیطر علیھما، أمام المساعدات 
في  األخرى  ھي  تأتي  الدولیة 
سیاق جھود العالقات العامة تلك 
الحصار  حدة  من  التخفیف  بغیة 
سلطتھ،   على  القائم  الغربي 
دعم  مسألة  في  الغربي  والتشدد 
واالنفتاح  اإلعمار،  إعادة  جھود 
ھو  وكما  المعنیة،  السلطة  على 
تطالب  الغربیة  الدول  فإّن  معلن 
حقیقیة  سیاسیة  انتقال  بعملیة 
العقوبات  برفع  الشروع  قبل 
والتطیبع وتمویل مشاریع إعادة 
اإلعمار أو السماح بھا (الالءات 
أعلنت  وقد  الثالث).  األوروبیة 
مرة  من  أكثر  المتحدة  الوالیات 
لعملیات  تشجیعھا  عدم  عن 
خاصةً  بشار  سلطة  مع  التطبیع 
في  تّم  الذي  الثالثي  اللقاء  بعد 
الدفاع  وزارء  بین  موسكو 
(روسیا،  المخابرات  ورؤساء 
األسد)،  بشار  سلطة  تركیا، 
الھاتفیة والزیارات  واالتصاالت 
بین بعض الدول العربیة والسلطة 

المعنیة. 
كارثة الزلزال ھي كارثة أخرى 
تُضاف إلى الكوارث التي یعاني 
عاماً.   12 منذ  السوریون  منھا 
وھي الكوارث التي تسبّبت فیھا 

الكوارث  تلك  ال  ولو  السلطة، 
السوریین  الضحایا  عدد  لكان 
السوریة  الحدود  جانبي  على 
دون  من  أقل  ھو  الیوم  التركیة 

شك.
فالزلزال الذي  كان مركزه أصالً 
تدمیر  إلى  وأّدى  تركیا،  جنوب 
مدن بكاملھا، وقضى على الكثیر 
من األرواح، وتسبّب في تھجیر 
وجدوا  الذین  ھؤالء  المالیین، 
لحظات  غضون  في  أنفسھم 
فقدوا  أن  بعد  الشوارع،  في 
وممتلكاتھم  ومساكنھم  أحبتھم 
الذي  السوریین  من  الكثیر  طال 
األسد  بشار  حرب  أجبرتھم 
بالدھم،  مغادرة  على  علیھم 
التي عاشوا  والتوجھ نحو تركیا 
عقد؛  من  أكثر  مدى  على  فیھا 
وھم في معظمھم كانوا یسكنون، 
نتیجة ضعف إمكانیاتھم المادیة، 
في المناطق العشوائیة المھّمشة، 
تعرضت  التي  المناطق  وھي 
غیرھا  من  أكثر  لألضرار 
كانوا  التي  األبنیة  نتیجة ھشاشة 
یسكنونھا. وھم الیوم یتعّرضون 
للمزید من الضغوط والصعوبات 
المعیشیة بفعل الظروف الصعبة 
نفسھا  تركیا  على  تخیّم  التي 
یزید  وما  الزلزال.  كارثة  إثر 
الوضع صعوبةً ھو تفاقم النزعة 
التي تستھدفھم، وھي  العنصریة 
القوى  بعض  تشّجعھا  نزعة 
مكاسب  تحقیق  بغیة  السیاسیة 

انتخابیة مصلحیة.
أما على الصعید الُكردي، فقد كان 
العاجلة  اإلسعافیة  للمساعدات 
بارزاني  مؤسسة  أوصلتھا  التي 

إلى  األولى  األیام  في  الخیریة 
من  وتوزیعھا  عفرین،  منطقة 
اإلیجابي  الوقع  تمییز  أي  دون 
وھناك  جمیعاً؛  السوریین  لدى 
المجلس  بھا  قام  تبرعات  حملة 
ھناك  ولكن  الُكردي؛  الوطني 
من  كثیرة  شكاوى  المقابل  في 
الُكرد  المواطنین  حصول  عدم 
عفرین،  منطقة  سكان  من 
أو  المركز  عفرین  في  سواًء 
األخرى،  المناطق  أو  جندیرس 
تدخل  نتیجة  المساعدات  على 
بعض عناصر وقیادات الفصائل 
الذین  األزمات  وتّجار  المسلحة 
فسادھم   على  یغّطون  ما  غالباً 
شعبویة  واتھامات  بشعارات 
ذاتھ،  السیاق  تضلیلیة. وفي ھذا 
معیشیة  معاناة  عن  أخبار  ھناك 
قاسیة یتعّرض لھا الساكنون في 
مخیم الشھباء، وھم من النازحین 
ذلك  وكّل  عفرین.  منطقة  من 
یستوجب تدخل الجھات المانحة، 
بالتوزیع،  التي تقوم  والمنظمات 
لتصل  الموقف  لمعالجة 
المساعدات إلى سائر المحتاجین.

خالصة القول: المعاناة السوریة 
ولن  الطبیعة،  بزلزال  تبدأ  لم 
ھي  بل  آثاره.  بمعالجة  تنتھي 
بدأت  وصعبة  معقدة  معاناة 
استھدفتھا  التي  الحرب  نتیجة 
ومن  علیھا،  المنتفضین  السلطة 
والمیلیشیات  الدول  تدّخلت  ثم 
بأسمائھا وشعاراتھا  وتوجھاتھا 
أّن  یؤّكد  ذلك  وكّل  المختلفة، 
دون  من  تنتھي  لن  المعاناة  ھذه 

الوصول إلى حّلٍ عام شام.

المیدان  على  یُترجم  لم  األمر 
الذي  الكارثي  الزلزال  فكان   ،
سوریا  من  واسعة  مناطق  دّمر 
مناطق  ضمنھا  ومن  وتركیا، 
أصبحت  حیث   ، لعفرین  تابعة 
ظّل  في  مضاعفة  المسؤولیة  
المزریة،  اإلنسانیة  األوضاع 
قراراً  الُكردي  المجلس  فاتخذ 
عفرین  منطقة  في  مقرات  بفتح 
إلى جانب شعبنا  للوقوف میدانیاً 
بأّن  القول  بّد من  ھناك ، ھنا ال 
متأخراً،  جاء  أنھ  رغم  القرار 
باالتجاه  خطوة  یُعتبر  فذلك 
الواجب  فإّن  ھنا  الصحیح، ومن 
التحرك  المجلس  من  یقتضي 
الجھود  كّل  قراره وبذل  لترجمة 
لتسھیل  المعنیة  األطراف  مع 
انعكاس  لھ  سیكون  لما  تنفیذه، 
إیجابي مباشر على الُكرد في تلك 
المناطق ، و التباطؤ في ذلك أو 
بالصدد  الكافیة  الجھود  بذل  عدم 
على  سلباً  سیؤثّر  شفاف،  بشكٍل 
مصداقیة المجلس وثقة الجماھیر 

بھ.

ھذه  أّن  رغم  روسیا،  فیھم  بمن 
لیست  لكنھا  مستبعدة  الفرضیة  
مستحیلة، وقد یُستخدم على نطاق 
بعدم  یضمن  أحد  ال  لكن  ضیق، 
عن  البحث  یجري  لذا  توسعھ، 
حلوٍل لخروج بوتین بماء الوجھ 
من خالل منحھ بعض امتیازات 
الرفض  لكّن  العسكري،  تدخلھ 
اآلن،   حتى  قاطع  األوكراني 
المنظور  األفق  في  والتوجد 
بین  لألوضاع  حلحلٍة  بوادر 
الطرفین، وقد تكون السنة الثانیة 
ودمویة،   عنفاً  أكثر  الحرب  من 
البقاء  سیكون  النھایة  وفي 
روسیا  أمام  والخیار  لألقوى، 
سینعكس  الذي  التراجع،  سوى 
داخل  بوتین  وضع  على  سلباً 
روسیا وعلى مجمل الصراعات 
الدولیة، خاصةً في منطقة الشرق 
الخصوص  وجھ  وعلى  األوسط 

في سوریا.
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السياسـة

جوان ولي 

بالغ صادر عن اجتماع اللجنة املركزية حلزب يكيتي الثورة السورية و احتمالية تغيري مسارها... التتمة
ردستاني ـ سوريا

ُ
الك

التحالف مع األكراد:
مع  السوري  النظام  تواصل 
على  فاعلة  ٌكردیة  أحزاب 
ودعاھم  وقتھا،  الُكردیة  الساحة 
معھم  تفاھمات  لعقد  دمشق  إلى 
على  أو  جانبھ  إلى  كسبھم  بغیة 
الُكردیة  المناطق  تحیید  األقل 
الشعبي  الحراك  خارج  وإبقائھا 
الُكردیة  األحزاب  لكّن   ، العام 
طلب  رفضت  وقتھا  المؤثّرة 
تكون  أن  تشأ  لم  ألنھا  النظام؛ 
المنقذ لنظاٌم قتل شعبھ و اضطھد 
من   ، قرن  نصف  قرابة  الُكرد 
عنصریة  مشاریع  تطبیق  خالل 
على  الُكرد  وجود  استھدفت 

أرضھم التاریخیة.
ُكردیة  أحزاب  حینھا   أصدرت 
تیار  الُكردي،  آزادي  “حزب 
المستقبل الُكردي و حزب یكیتي 
الُكردي“ بیانا أّكدت فیھا أنھا ال 
لغة  “ألنھ  الحوار  مبدأ  ترفض 
العقل  إلى  واالحتكام  العصر 
القضایا  معالجة  في  والحكمة 
علیھا“،  المختلف  والمسائل 
ألّي  یمكن  ال  أنھ  “ترى  ولكنھا 
مثمراً  یكون  أن  حوار  أو  لقاء 
المدن  في  مستمر  الدم  ونزیف 
القتل  فوقف  السوریة  والبلدات 
كانت  ذریعٍة  أي  تحت  والعنف 
باالحتجاج  للناس  والسماح 
مطالبھم  عن  والتعبیر  السلمي 
األجھزة  من  تدخل  دون  بحریة 
مقدمة  تعتبر  برأینا  األمنیة، 
أي  إلنجاح  وأساسیة  ضروریة 
األزمة  لمعالجة  وطني  لقاء 

السیاسیة التي تعصف بالبالد“.
عامة  األزمة  “كون  وتابعت: 
أن  یقتضي  لذا  البالد،  في 
لكّل  وشامالً  الحوار عاماً  یكون 
السیاسیة  المعارضة  مكونات 
الوطني  للحوار  مؤتمٍر  عبر 
ودون  وشرائحھ  فئاتھ  بمختلف 
إقصاٍء ألحد، على أن یتّم القبول 
لدستوٍر  جدیدة  صیاغة  بمبدأ 
أي  من  خاٌل  للبالد  عصري 
حزبیة  كانت  جھة  ألیة  امتیاز 
الصریح  واالعتراف  قومیة،  أو 

بالتعددیة السیاسیة والقومیة“.
للحركة  یحسب  الموقف  ذلك 
سیاسي  كموقف  سواًء  الُكردیة 
أخالقي  كموقف  أو  مشّرف 
في  تدخل  أن  تشأ  لم  أنھا  حیث 
النظام  لعبھا  التي  القذرة  اللعبة 
ضد الشعب السوري و ثورتھ و 
الُكردیة  األحزاب  موقف  أصبح 
أساسیاً  مرتكزاً  الحقاً  ذاك  
لموقف المجلس الوطني الُكردي 
باصطفافھ  موقفھ  حّدد  الذي  و 
إلى جانب المعارضة السوریة. 

الموقف  ذلك  تقییم  بخصوص   
فإّن  الوقت  ذلك  كّل  مرور  بعد 
غالبیة اآلراء تنصّب على رأیین 

ھما:
أّن  یعتقد  َمن  ھناك  األول: 
طلب  قبلت  لو  الُكردیة  الحركة 
النظام و قتھا لكان أفضل و كان 
من الممكن أن تسیطر األحزاب 
زمام  على  السوریة  الُكردیة 

لحزب  المركزیة  اللجنة  عقدت 
سوریا   – الُكردستاني  یكیتي 
انتھاء  بعد  األول  اجتماعھا 
للحزب  التاسع  المؤتمر  أعمال 
۲٤-۲۳ بتاریخ  انعقد  الذي 
وقیّمت   ۲۰۲۲ األول  كانون 
على  الجماھیري  اإلقبال  إیجابیاً 
تھنئة حزبنا ، من قبل الفعالیات 
والمجتمعیة  والثقافیة  السیاسیة 
وفي   ، المناطق  كافة  في 
اللجنة  فیھ  شكرت  الذي  الوقت 
تواصلوا  الذین  جمیع  المركزیة 
معنا، أّكدت على ضرورة العمل 
شعبنا  ثقة  قدر  على  لنكون  بجّدٍ 
بحزب یكیتي وتاریخھ النضالي .
التنظیمي  الجانب  أخذ  لقد 
االجتماع  من  األكبر  الحیز 
على ضرورة  المجتمعون  وأّكد 
المؤتمر  بقرارات  االلتزام 
للنھوض  تطبیقھا  في  واإلسراع 
األصعدة،  كافة  على  بالحزب 
القرارات  من  جملةً  واتخذت 
تثبیت  منھا  الجانب،  ھذا  في 
وقرار  السیاسیة،  اللجنة  احتیاط 
المنظمات  كونفرانسات  عقد 
وتّم  المناطق  جمیع  في  الحزبیة 
السیاسیة  اللجنة  أعضاء  تكلیف 
وتشّكلت   ، علیھا  باإلشراف 
التي  التعدیالت  لتثبیت  لجنة 
وثائقھ،  في  المؤتمر  أقّرھا 
االنتخابیة  التعلیمات  وإعداد 
لكونفرانسات المنظمات الحزبیة.
على  المركزیة  اللجنة  توقّفت 
األخیرة  السیاسیة  المستجدات 
االنعكاسات  من  قلقھا  وأبدت 
على  األوكرانیة  للحرب  السلبیة 
سوریا  في  السیاسیة  العملیة 
عرقلة  في  النظام  وتعنت 
سعر  وتدھور  السیاسي،  الحل 
مقابل  السوریة  اللیرة  صرف 
المجتمعون  وأّكد   ، الدوالر 
على أّن النظام یتحّمل مسؤولیة 
السوریین،  معاناة  استمرار 
ضرورة  على  أّكدوا  وكذلك 
بالضغط  الدولي  المجتمع  قیام 
على النظام لالنصیاع للقرارات 
لمعاناة  نھایٍة  ووضع  الدولیة، 
السوریین، وأّن دعوات التطبیع 

سوریا  ُكردستان  في  األمور 
ستتلقّى  األحزاب  ھذه  كانت  و 
االتحاد  یتلقّاه حزب  الذي  الدعم 
الوضع  لكان  و  الدیمقراطي 

أفضل مما ھو علیھ االن.
أو  ینسون  الراي  ھذا  أصحاب 
یتناسون أّن ھذا النظام ھو نفسھ 
نصف  مدار  على  عمل  الذي 
قرن إلنھاء الوجود الُكردي في 
و  نفسھ  ھو  و  سوریا  ُكردستان 
رغم كّل ما قّدمھ حزب االتحاد 
على  تضحیات  من  الدیمقراطي 
حساب الشباب الُكرد في حروب 
لم  فیھا  مصلحة  أي  للُكرد  لیس 
القومیة  الحقوق  بأبسط  یعترف 
مرور  رغم  الُكردي،  للشعب 
على  عاماً  عشر  اثني  حوالي 
الدیمقراطي  االتحاد  حزب  دعم 
لم  النظام  ھذا  أّن  إال  للنظام، 
یخُط خطوةً واحدة تجاه الُكرد و 
قضیتھم و لم یمنحھم أیة مكاسب 

سیاسیة.
إلى  للوقوف  الحتمیة  النتیجة 
جانب النظام كان من شأنھ تشویھ 
صورة وسمعة المجلس الوطني 
شرخ  إحداث  وكذلك  الُكردي 
بینھ و بین الشعب الُكردي؛ ألّن 
الشعب الُكردي بمجملھ كان مع 
التأكید بأنھ  الثورة ،إضافةً على 
ال یمكن ألي تنظیٍم یقتل و یشّرد 
شعبھ من جھة، أن یكون مدافعاً 

عن حقوقھ من جھة أخرى.
تحت  یلتقیات  ال  الخطان  ھذان 

أي ظرف كان.

ثانیا: ھناك رأي بأّن رفض تلك 
اللقاء  النظام  طلب  األحزاب 
؛ألّن  الصائب  الخیار  كان  بھم 
التي  الترھیب  و  القمع  عملیات 
التابعة  القوات  بأیادي  حصلت 
لحزب االتحاد الدیمقراطي لقمع 
الُكردیة  المناطق  في  الثورة 
جبین  على  عاٍر  وصمة  ستبقى 
توفّرت  لو  وفیما  الحزب  ھذا 
لتّم  سوریا  في  عادلة  محاكم 
عن  المسؤولة  القیادات  محاكمة 

تلك الجرائم.
كان  وقتھا  النظام  طلب  قبول 
الجرائم  ارتكاب  قبول  بمثابة 
و  عام  بشكٍل  السوریین  بحق 
تستطع  لم  خاص.  بشكٌل  الُكرد 
لسیاسة  المعارضة  األحزاب 
أن  الدیمقراطي  االتحاد  حزب 
تسیطر على المناطق الُكردیة و 
لكنھا في نفس الوقت لم ترتكب 
لم  و  السوریین  بحق  أي جرائم 
تعتقل أو تنتھك أو تجرم بحق أي 
شخص. و لعّل المجلس الوطني 
الرابح  فعلیاً  یُعتبر  الُكردي 
لم  التي  الحرب  ھذه  في  األكبر 
تسبّبت  حیث  أحد،  فیھا  یربح 
المسیطرة  المجموعات  معظم 
على مناطق في سوریا  في قتل 
األبریاء و تشرید المالیین منھم، 
الوطني  المجلس  ملف  بقي  و 
جرائم  أي  من  نظیفاً  الُكردي 

بحق السوریین.
الُكردیة  األحزاب  رفض  بعد 
مقابلة النظام البعثي، توّجھ النظام 
الدیمقراطي  االتحاد  حزب  الى 
الذي لم یدْع النظام ینتظر طویالً 

بدأ  و  الطرفان  توافق  حیث 
الُكردیة  المناطق  بتسلیم  النظام 

لل ب ي د.

حزب  كان  التي  الفترة  خالل 
االتحاد الدیمقراطي یتلقّى الدعم 
حلفائھ  و  السوري  النظام  من 
الُكردیة  األحزاب  كانت  بسخاء 
دون  لكن  و  یدعمھا  َمن  تنتظر 
جدوى حیث أنھا لم تقبل أن تكون 
قد  و  خارجیة  ألجندات  أسیرة 
تحّركت بعض تلك األحزاب في 
بدایة الثورة،  مثل حزب یكیتي 
قوة  لتشكیل  الُكردستاني-سوریا 
عسكریة، لكن عدم وجود داعم 
رغبتھا  عدم  بسبب  لھا  حقیقي 
في  و  إقلیمیة  أجندات  تنفیذ  في 
د  ي  ب  ال  تلقّي  الوقت  نفس 
حلفائھ  من  الدعم  أشكال  كافة 
كان كفیالً بنجاح األخیر  بفرض 
الُكردیة  المناطق  على  سیطرتھ 
عسكریة  قوة  أي  وجود  منع  و 
بالسیطرة  ؛لیتفّرد  فیھ  أخرى 

على تلك المناطق. 
ھنا  تٌذكر  أن  یجب  التي  النقطة 
ھي أّن النظام السوري لم  یكن 
الُكردیة  لیسلّم مناطقنا لألحزاب 
دون مقابل ، و كان من الطبیعي 
لتحقیق  األحزاب  تلك  تعمل  أن 
أجندات النظام السوري و تطبق 
الُكُردیة،  المناطق  في  مشاریعھ 
تلك  أّن  ھنا  المؤّكد  واألمر 
األحزاب الُكردیة التي قام النظام 
السوري بدعوتھا لم تكن مستعدة 
لتقدیم تلك التضحیات حیث أنھا 
لم تقم في أي وقٍت بتبني العنف 

إلنھاء خصومھا.
باختصار:

شيء  في  العدالة  من  لیس   -۱
السوریة  المعارضة  تحمیل 
بالثورة  بدأت  التي  الحقیقیة 
أھداف  تحقیق  عدم  مسؤولیة 
عدم  حیث  السوریة  الثورة 
وجود تكافؤ بین قوى المعارضة 
السوریة و بین القوى التي تعمل 
بتحدید  كفیلة  كانت  الثورة  ضد 

مسار معین للثورة. 
في  أبداً  ترغب  لم  أمریكا   -۲
ترجیح كفة المعارضة ضد نظام 
مقتصراً  دورھا  كان  و   ، األسد 
لیس حلھا  و  األزمة  إدارة  على 
الثورة  تحقیق  جعل  ما  ھذا  و 

ألھدافھا أمر مستحیل.
المجلس  باستطاعة  یكن  لم   -۳
الوطني الُكردي أن یصبح بدیالً 
في  الدیمقراطي  االتحاد  لحزب 
بُعد  بسبب  الُكردیة؛  المناطق 
عن  الُكردي  الوطني  المجلس 
ارتكاب  استعداده  العنف و عدم 

جرائم بحق السوریین . 
و  المجلس  ضعف  رغم    -٤
كثیرة  مجاالت  في  تقصیره 
آلیات تحركھ،  بسبب تركیبتھ و 
في  الرابحین  من  یُعتبر  أنھ  إال 
یجرم  لم  ألنھ  السوریة  الثورة 
أو  یقتل  ولم  السوریین  بحق 
یشّرد أحد و لعّل ھذا جّل ما كان 
ھذه  في  تحقیقھ  المجلس  بإمكان 

الظروف الصعبة.

مع  المنفردة  والحلول  والتقارب 
بدیل  وال  مجدیة،  غیر  النظام 
الدولیة  القرارات  تطبیق  عن 
الخاصة بحّل األزمة السوریة .
أوضاع  المجتمعون  وناقش 
شعبنا في كّلٍ من عفرین وسري 
الواقعة  سبي  وكري  كانییھ 
التابعة  الفصائل  سیطرة  تحت 
لالئتالف وتركیا، وأدانوا جمیع 
ھناك،  تحصل  التي  االنتھاكات 
وأّكدوا على ضرورة العمل مع 
لوضع  المعنیة  األطراف  جمیع 
وتوفیر   ، االنتھاكات  لتلك  حّد 
لعودة  الالزمة  التسھیالت 
النازحین والمّھجرین إلى دیارھم.
أما في المناطق الُكردیة الواقعة 
فاألوضاع  قسد،  سیطرة  تحت 
االقتصادیة للمواطنین ذاھبة من 
إلى أسوأ، بسبب استمرار  سیئ 
المواطنین  تجویع  سیاسة 
االتحاد  حزب  ینتھجھا  التي 
فرض  خالل  من  الدیمقراطي 
األتاوات على المواطنین وزیادة 
والمواد  المحروقات  أسعار 
في  الزراعیة  والمواد  التموینیة 
إلى  إضافةً  األمطار،  شّح  ظل 
استمرار خطف األطفال و التجنید 
المھني  غیر  والتعلیم  اإللزامي 
والمؤدلج وغیر المعترف بھ من 
قبل المنظمة الدولیة ( الیونسكو) 
، كّل ھذه األوضاع تدفع بالكثیر 
منھم إلى بیع ممتلكاتھم والبحث 
عن طرق التھریب للھجرة بحثاً 
وألطفالھم. لھم  آمنة  حیاة  عن 

و كذلك أدان المجتمعون استمرار 
في  الدیمقراطي  اإلتحاد  حزب 
بوجھ  مالكا)  (سي  معبر  إغالق 
المجلس  وأحزاب  المواطنین 
وناشدوا  الُكردي،  الوطني 
بالضغط  األمریكي  الجانب 
علیھم لفتح المعبر أمام الجمیع، 

سیاسیة. لغایات  استغاللھ  وعدم 
قرار  على  المجتمعون  توقّف 
بغداد  في  االتحادیة  المحكمة 
إقلیم  مستحقات  صرف  بمنع 
ُكردستان، ورأت بأنھ كلما تتفق 
في  المختلفة  السیاسیة  األطراف 
إلخراج  تفاھمات  على  العراق 
والتخلص  أزمتھ  من  العراق 
الدستور،  وتطبیق  الفساد  من 
بالمحكمة  تسّمى  ما  تخرج 
انتقامیة  بإجراءات  االتحادیة، 
خدمةً  الُكردي  الشعب  من 
ألجندات معادیة للُكرد ولمستقبل 
المحكمة  ھذه  أّن  علماً  العراق 
بخصوص  قرار  أي  تصدر  لم 
المصیریة  القضایا  من  الكثیر 
العراقي. الشعب  تھم  التي 
الخطیرة  الظروف  ھذه  وأمام 
الشعب  منجزات  تستھدف  التي 
الُكردي البّد من تجاوز الخالفات 
الُكردستانیة  األطراف  بین 
الدیمقراطي  بین  وخاصةً 
الحاكمین  الحزبین  واالتحاد، 
حكومة  ألعمال  تعطیل  وأّي 
وبرلمان اإلقلیم ال تخدم القضیة 
إلى  العودة  من  والبّد  الُكردیة 
 ، البرلمان  داخل  الخالفات  حّل 
وثّمنت اللجنة المركزیة االجتماع 
المشترك بین الحزبین الرئیسیین 
ال  بأنھ  ورأت   . السلیمانیة  في 
بدیل عن وحدة الصف ، في ظّل 
ھذه األخطار المحدقة بمنجزات 
العراق. ُكردستان  في  الشعب 

ممارسات  االجتماع  أدان  كما 
الشعب  بحق  اإلیراني  النظام 
اإلیرانیة  والشعوب  الُكردي 
المنتفضة ألجل حقوقھا وحریاتھا

قامشلو ۳۰/۱/۲۰۲۳
 اللجنة المركزیة لحزب یكیتي 

الُكردستاني – سوریا
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           ۲ من ۲
ھذا  من  األول  القسم  في  قلنا  كما 
فإّن  اإلعداد  إلى  األقرب  النص 
صخرة بھیستون والتي التزال تعّد 
بعدة  ُدّونت  إعالنات  لوحة  كأقدم 
لغات ، والتي تقع بالقرب من مدینة 
كرمنشاه في ُكردستان إیران ، ھذه 
مرتفعة  بقعة  في  تقع  التي  اللوحة 
كتابتھا  إلى  الوصول  یصعب 
منحوتاتاتھا  أّن  رغم   ، لدراستھا 
لوحظت   ..  ) قد  كانت  بھشتون 
وُدرست من قِبَل عدٍد غیر قلیل من 
عشر  السابع  القرنین  خالل  السیاح 
والثامن عشر، فإّن أمر نقل الكتابات 
التي ھنالك ظّل نسیاً منسیاً. . . . ) . 
وفحصھا  إلیھا  الوصول  ولصعوبة 
أو تدقیقھا ودرسھا فھي تعّد من أھم 
مسبّبات التقصیر ،، یضاف إلى ذلك 

أّن استنساخ النصوص أمر في غایة 
قلنا  كما   - الكتابة  ألّن  ؛  الصعوبة 
سابقاً - نحتت على واجھة صخریة 
قائمة االنحدار، یبلغ ارتفاعھا ٥۰۰
وأّن  السھل..  مستوى  فوق  قدم 
السبیل الممكن الوصول إلیھ ھو إلى 
بتسلّق  قدم فقط ، وذلك  علو مائتي 
المتفّككة  وجالمیده  الصخر  كتل 
أما  الجبل؛  سفح  في  التي  والقالع 
بعد ھذه الصخور المبعثرة، فاألمر 
ینتصب  إذ  جداً،  عسیراً  یصبح 
علیھ  التسلق  فیكون  فجأة،  الصخر 
كّل  الجسیمة من  بالمخاطر  محفوفاُ 

جانب . 
ھنري  السیر  تغلّب  فقد  ھذا  ومع 
۱۸۹٥)على   -  ۱۸۱۰) رولنصن 
الذي  وھو   ، الصعاب  ھذه  كّل 
المسماریة  الكتابة  فكفكة  تّم  بفضلھ 
، ھذا الباحث الذي كان في األصل 
والذي  الھندي  الجیش  في  ضابطاً 
الضباط  من  مجموعة  مع  أختیر 
إیران  إلى  لیتوّجھوا   ۱۸۳۳ عام 
لمساعدة الشاه على تدریب جیشھ. 

 وفي عام ۱۸۳٥ كان قد أرِسل إلى 
كرمنشاه باعتباره مستشاراً للحربیة 
المقاطعة.  تلك  لحاكم  ومساعداً 
بھمدان  مّر  ھناك  إلى  طریقھ  وفي 
فاستنسخ  الفرصة  وانتھز  (اكبتانا) 
على  المنحوتة  المسماریة  الكتابات 
الوند  واجھة الصخر في واٍد بجبل 
نجح  وقد  المدینة.  تلك  من  قریباً 
ووفق  الكتابات  لھذه  دراستھ  في 
لمعرفة  (مفتاح)  على  الحصول 
الكتابات  في  المستعملة  العالمات 

المسماریة الفارسیة القدیمة .. 
من  بأّن  التوضیح  من  البّد  وھنا   
عوامل نجاحھ في فّكھ لتلك الكتابات 

الُكردیین  والتراث  اإلرث  في 
البشریة  المجتمعات  كّل  وكمافي 
 ، التاریخ  قبل  ما  عصر  ومنذ 
لعبت المرأة ، البل حظیت بالدور 
ذلك  وارتبط   ، األبرز  الریادي 
كركٍن  بمحوریتھا  دائماً  الدور 
تنتج  اقتصادي،  و  اساس  أسري 
وتقود كما وتدیر ، ولعلنا نستطیع 
من  كثیر  في  ھذا  نتلّمس  أن 
المظاھر خلدتھا األثریات ، إن لم 
نقل بأّن ُكردستان ھي في األساس 
كانت مركزاً لظھور عبادة المرأة 
ذلك  على  تشھد  حیث   ، اإللھة   /
الكثیر  تروي  تماثیل  و  سردیات 
والمعطاءة  اإللھة   - المرأة  عن 
والمتدفّقة حیاةً ، ویمكننا االستدالل 
السحیق  التاریخي  العمق  على 
بنماذج  تماثیل  خالل  من  لذلك 
عدة تحكي عن مدى أھمیة ودور 
التماثیل  مرحلة  منذ  األم  اإللھة 
الطینیة التي تعّد من أقدم التماثیل 
نماذٌج  والمكتشفة  لذلك  المجّسدة 
تعود  والتي  كاني  واشو  في  منھا 
إلى أكثر من ٤۰۰۰ سنة وخاصةً 
بأربعة  المجّسدة  اإللھة  تمثال 
األم  اإللھة  بتمثال  والمسّماة  أثداء 
الھورو / میتانیة .. نعم لقد تجلت 
كما  تامات  أو  تعامات  اإللھة  األم 
اینانا السومریة أو ھیرا، الیونانیة 
ولتتشعّب منھا ومن جدید مجموعة 
منھن  المواھب،  المتعددة  اإللھات 
وكذلك  الشریرات  أو  القدیسات 
العابثات أو الخلوقات وفق سیاقات 
وبالتالي  وتجلیاتھا؛  المرحلة 
نمط  لتغییر  كانعكاٍس  المتغیرات 
 ، مستلزماتھ  وبالتالي  اإلنتاج 
والعیش  االستقرار  مع  فتظھر 
الالئي  اآللھة  من  نماذج  الرغید 
تعبثن وتستبدلن اآللھة الذكور مرة 
فالح وآخر راعٍ أو لربما محترف 
أو  السالل  مثل صناعة  الحرفة   /
الحدادة الحقاً / وقابلھا دائماً وأبداً 
االلھات العذراوات ، وھنا وبعجالٍة 
یمكننا  سریعة  أقالٍم  وكرؤوس 
ذكر خاتونا زمبیل فروش ، خجا 
سیامند ، كجكا جل كزي ، دوستا 
الوكي متیني وتبقى ژین وللحقیقة 
المحور البل والمرتكز  نقطة  ھي 
من جدید سواًء في عالقتھا بالحیاة 
المرأة  وأعني  استمراریتھا  وسر 
مثالً  عدنا  فلو   ، تجدیدھا  أو   !!
السومریة وسجل  المیثولوجیا  إلى 
اعتبرنا  كنا  لربما  النسویة  الھاتھا 
 / ننتي   / لعبارة  األولى  الترجمة 
كسیدة العضو سدرة المنتھى لوال 
أّن الدراسات المكثفة أثبتت، ووفق 

رديصخرة بهيستون املعىن والداللة
ُ
جذرية الطقس األنثوي يف الرتاث الك

   ولید حاج عبدالقادر

  جیار کوران

خالل  من  لغویاً  تمّكنھ  الى  یعود 
القدیمة  الزندیة  اللغة  بدراسة  قیامھ 
قراءة  من  مّكنتاه  اللتین  والفھلویة 
ھاتین  أن  حیث   ، البابلیة  الكتابة 
اللغة  بكتابة  شبیھتان  كانت  اللغتین 
تمّكن  حیث   ، الفارسیة  المسماریة 
أن یؤّسس (ھیكالً) للقواعد الصرفیة 
معاني  من  یتحقّق  وأن  والنحویة 
الفترة  خالل  وكان  متعددة  كلمات 
أقامھا بكرمنشاه (أي من سنة  التي 
خّصص  قد   (۱۸۳۷ إلى   ۱۸۳٥
أوقات فراغھ لفحص الكتابات التي 

على حجر بھشتون  ... 
قد  كان   ۱۸۳۷ سنة  ختام  وفي 
حصل على نسخ لما یقارب نصف 
نقلھ  وفي  الفارسي.  للنص  األعمدة 
لھذه النصوص أثبت أنھ قطع شوطاً 
التقدم على كّل باحٍث في  في  بعیداً 

نجاحھ  أّن  والشّك  الموضوع،  ھذا 
شھادة  المضني  العمل  ھذا  في 
صادقة على سعة ذكائھ وعلو ھمتھ 
قد  العسكریة  مھمتھ  انتھاء  وكان   ،
اعترضت سبیل عملھ وأقعدتھ عن 
الى  عاد  ثم  ومن  فتوقّف  إتمامھ، 
عاد  ولكنھ   ،۱۸٤٤ عام  بھیستون 
والكابتن  ھستر  المستر  مع  مجدداً 
بمساعدتھما  فأمكنھ  جونس، 
للنص  استنساخھ  من  ینتھي  أن 
كاملة  نسخة  یعمل  وأن  الفارسي، 
عمل  وعندما  السوسیانیة.  للترجمة 
قاَرَن  الفارسي،  النص  صیاغة  في 
الكتابات  مع  األولیتین  الفقرتین 
(الوند)  في  سابقاً  استنسخھا  التي 
فزّودتھ ھذه المقارنة بمعرفة اإلماء 
فضالً  األعالم،  من  لكثیر  المحلیة 
ال  عدد  معرفة  إلى  التوصل  عن 
یستھان بھ من الكلمات األخرى ... 
وقد قام رولنصن عام ۱۸٤۷ بطبع 
من  الفارسي  للنص  كاملة  ترجمة 
صرفي  ذیل  مع  بھشتون،  كتابات 
ونجح  وأبجدیة...  واسع  نحوي 
 ، البابلیة  الترجمة  في  رولنصن 
وعمل نسخ للكتابات التسع الصغیرة 
لكّن   ، المنحوتات  لوحة  على  التي 
البابلي  النص  من  األساسي  القسم 
كان  حتى  منیعاً  إلیھ  الوصول  ظّل 
خریف ۱۸٤۷، حینما عاد رولنصن 
وسعى  بھشتون،  إلى  أخرى  مرةً 
الترجمة  من  نسخة  على  للحصول 
إلى  للصعود  استعّد  ، حیث  البابلیة 
الجبال بالوسائل الممكنة واصطحب 
في  لمساعدتھ  األكراد  بعض  معھ 
مبتغاه  إلى  رولنصن  وتوّصل  ذلك 
رغم الصعوبات الجسام  المبتغاة . 

  وممن بذلوا جھداً في فحص ھذه 

عام  جاكسون  السید  أیضاً   الكتابة 
الحافة  إلى  وصل  الذي   ۱۹۰۳
وإلى  الفارسي،  النص  تحت  التي 
العبارات  بین  ومقابلة  مقارنة  عمل 
المشكوك في صحة استنساخھا سابقاً 
البریطاني  أوفدالمتحف  وكذلك   ،
كان  (الذي  المستركنج  عام ۱۹۰٤ 
والتنقیب  الحفر  بأعمال  قائماً  وقتئذ 
في بقایا نینوى) إلى بھشتون، لیقابل 
األبعاد  ولیقیس  النصوص  بین 
وقد  الفوتوغرافیة.  الصور  ولیأخذ 
لیساعده  طومبسن  المستر  رافقھ 
من  وتمّكنا  العمل.  ھذا  أداء  على 
والكتابات  األشكال  مقاسات  معرفة 
محلھا  في  ذكرھا  على  أتینا  التي 
بوجھ  وجدا  وقد  البحث.  ھذا  من 
اإلجمال أّن عرض الساحة المغطاة 
بالمنحوتات والكتابات معاً یبلغ ٦۰

وفي   ، قدماً   ۲۳ وارتفاعھا  قدماً، 
سنة ۱۹۰۷ تمّكن ھذان الباحثان أن 
للكتابات  الكاملة  النصوص  ینشرا 
في  والبابلیة  والسوسیانیة  الفارسیة 
مقارنات  على  المبنیة  بھشتون، 

حدیثة مع األصول  . 
كتابات  بقاء  أسباب  أھم  من  ولعّل 
على  ُحفرت  أنھا  ھي  داریوش 
االنحدار،  قائمة  صخریة  واجھة 
من  یُعّد  إلیھا  التسلق  أّن  بحیث 
یجعل  ولكي  المتعذّرة.  األمور 
عن  اإلمكان  بقدر  بعیدة  المدونات 
األعداء  أیدي  علیھا  تسطو  أن 
انتزع  فقد  مأرباً،  منھا  وتنال 
تحت  الكائنة  الصخریة  الزوائد 
الكتابة، فتكّون من جراء ذلك جدار 
الكتابات  تعلوه  أملس،  صخري 
أّن  على  دالئل  وھناك  والصور. 
الطرق  من  بعضاً  كّون  قد  الملك 
بحیث  الصخر،  ھذا  إلى  للصعود 
ویتفّرجوا  یصعدوا  أن  للمارة  یُتاح 
جمیع  ،ولكّن  ونقوشھ  كتاباتھ  على 
إلى  مؤّدیة  كانت  التي  الطرق  تلك 
اآلن   معالمھا  انطمست  قد  الصخر 
نظره  وبُعد  الملك  لتحفظ  وكان   .
على  اإلبقاء  في  الحسن  التأثیر 
من  فنجت  والمدونات،  المنحوتات 
التشویھ والتلف الناجمین عن عبث 

ید اإلنسان. 
ویمكننا القول بأّن معظم التلف الذي 
أصابھا إنما كان من تأثیر العوامل 
خالل  الماء  رشح  ومن  الجویة، 

طبقات الصخور المكونة للجبل . 
 ...

كتبھ  نص  من  تّم  اإلعداد   -  *
كوركیس حنا عواد من الموصل مع 
المدونات  لغة  على  الشدید  تحفظي 
التي أقر غالبیة الدارسین والباحثین 
المدونات  ھذه  على  اشتغلوا  الذین 
اللغة  إلى  كبیر  وبشكل  أقرب  بأنھ 
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التاريخ والتراث

علماء  من  العظمى  الغالبیة  رأي 
االسم  ھو  ننتي  بأّن  السومریات، 
العبریة؛  حواء  لكلمة  السومري 
وأضیف  العربیة  حیاة  وبالتالي 
ژین   / بالُكردیة  معناھا   / أنا   /
بشيء  ھذا  كّل  لنا  یعني  أفال   /
المعجم  نفس  وأّن  خصوصاً  ؟! 
السومري یحمل لنا اسم مم كواحد 
من النسق األول لآللھة األبناء كإلھ 
 / العذب  الماء   / للینابیع والودیان 
كما اإللھ آفدار . وھنا وباختصاٍر 
سنرى كیف ستقودنا ھذه الظواھر 
لم  إن  الضوء  تسلیط  إلى  للعودة 
والغناء  القص  ونمط  تراتبیة  نقل 
تواضع  بكّل   / وعندما  الُكردیتین 
وعمق  صمیمیتھا  على  أرّكز   /
التطور  مع  وتواترھا  مخیالھا 
وتقدم الوعي المیثولوجي البشري 
البنیة  في  فتلمح  میزوبوتامیا  في 
 / المیثولوجیة  لھذه  األساس 
كڤنھ  غیر  وھي  بالُكردیة  میژو 
وكذلك   / الكالسیك  أو  برست 
انعكاسات األنماط المعیشیة والبنى 
بأنماط  والملّخصة  االقتصادیة 
اإلنتاج واستخدام كما تطور أدوات 
اإلنتاج ومن ثم اندثار حرف مثالً، 
أكثر  أو  بدیلة  أخرى  وظھور 
شیوعاً ، ھذه الحرف التي اكتسبت 
طاقة طقسیة وبحالٍة مقدسة لتغطي 
فنرى  والظواھر  الحرف  كّل 
وباختصار  مثالً   فروش  زمبیل 
مونولوج  إلى  تحّول  كیف  شدید 
خاصةً  النقیضین  یحمل  طقسي 
إلى  وتتحّول  األنثوي  جانبھ  في 
أنماطھا  بتعدد  تظل  التي  أنشودة، 
 ، الغناء   ، األنشودة   ) مقاماتھا   -
وتحمل  أساسیة  كبنیة   (  ، القصة 
لربما  أو  إلیھا األحدث  أو یضاف 
فقط  األسماء  استبدال  یتّم  فقط 
والقصص  األساطیر  كّل  كظاھرة 
بلغتھا  حتى  بقیت  والتي  المیدیة 
من  كثیٍر  إلى  العودة  وفي  وھنا   ،
الملحمي  الطابع  ذي  األقاصیص 
جینتھا  تحمل  بقیت  بأنھا  نالحظ 
تعّددت  وإن   ، كأساس  الملحمیة 
البیئات أو اللغات التي دّونت بھا ، 
وعدد غیر قلیل أیضاً حّرفت حتى 
أسماء  ووھبتھم  وآلھتھا  أبطالھا 
بلغاتھا ، وساذكر ھنا ظاھرة جداً 
خالل  من  الحظت  حیث  مھمة، 
متابعتي القدیمة / الجدیدة لظاھرة 
متیني  الوكي   - وتحدیداً  الوك 
تأّملنا  فلو   !! مادني   / معدني  أو 
وبعمق وارتكزنا على كافة أنماط 
سردیاتھا  وتأّملنا  وطرائقھا  الغناء 
 ( ( الوك  مھنیات  كّل  التي تضع 
حتى  أو  العاشقة  متالزمتھ  ومعھ 
وكمثال  سنالحظ  واألخوات  األم 
: التفاوت األخالقي كقیمة سلوكیة 

معیاریتھا  فیھا  واألھم   ، من جھة 
تالحظون  ال   : وكمثال  القداسویة 
الموجود  الیمین   / القسم   : معي 
معدني  الوكي   - أغنیة  بدایة  في 
بخوكي  ت  یادي  أري   / فھل    -
امتداد  ھو  فھل   / بخودكي  او 
اإللھ  وبالتالي  األم  اآللھة  لمرحلة 
الُكردي  التاریخ  أّن  سیما  ؟  اإلبن 
والمختلفة  المتعاقبة  وبحضاراتھ 
الظاھرة  ھذه  شیوع  على  تؤّكد   ،
تماثیل  وجود  خالل  من  تاریخیاً 
 .. ؟!  ذلك  تثبت  كثیرة  ونصوص 
فیھا  یرى  آخر  سائٍل  ولرب  أم 
كثیر من المؤثرات المسیحیة كدیٍن 
انتشر في ُكردستان كثیراً وظاھرة 
مریم العذراء !! .. ومن ثم وھنا / 
الوكي متیني .. مادني .. معدني / 
وارتباطھا بظاھرة اكتشاف المعدن 
وخاصةً الحدید وعالقة ذلك باإللھ 
والحدید  المعدن  إلھ  ھیفستوس 
وأصلھ حسب األساطیر اإلغریقیة 
الواسع  بمفھومھا  كیلیكیة  سھول 
في  ُجرح  الذي  اإللھ  ھذا   ، ھناك 
صراعھ  في  یعرج  وأصبح  قدمھ 
ومنافستھ لیحظى بقلب إلھة العشق 
 / عشتار   .. ھیرودیت  والغرام 
وأصبح عشیقھا فیما بعد ... ولكّن 
األھم فیاإلرث الكردي ھي ظاھرة 
الوكي   / كمثال  وأھمھا  الوك 
زردوشي / .. ومدى تقاطعھا وما 
قیل ویقال عن زرادشت والشجرة 
واإلستدامة  الدیمومة  وظاھرة 
بخودي   .. وه  بخوكي  ت  والقسم 
كي .. ومناجاة الفتاة البل صرختھا 
كتشبیھ أو استدالل وإن كانت تعّج 
بعواطف عاشقة جارفة إال أّن فیھا 
مافیھا من الباطنیة كثیر من األمور  
نتجاوز  أال  علینا  ھذا  كّل  ومع   ،
كّل  على  ھیمنت  التي  الطقسیة 
ببیئاتھا  وتحّكمت  الوعي  مفاصل 
وكانعكاٍس  اإلنتاج  نمط  وفق 
ذلك  كّل  ولتتحّدد  أیضاً  للمجتمع 
بفصلیة الطقس المتوافق مع طبیعة 
لنا  ولیظھر   ، الممارس  اإلنتاج 
الراعي المتنقل بقطعانھ والمزارع 
ھذه   ، والحرفي  نسبیاً  المستقر 
الفئات التي أفردت كّل واحدة منھا 
طقسھا الممارس وأوجدت مظاھر 
وسائل  كّل  لتھبھا  مخصصة 
فإّن  شدید  وباختصاٍر   ، القداسة 
الحالة  وبخاصیة  الُكردي  التراث 
جنباتھ  بین  حمل  حیث  األمومیة 
بھا  مّرت  التي  المراحل  ھذه  كّل 
المرأة الُكردیة والتي بقیت إضافة 
الى ما ذكرناه معزوفة عشٍق وولٍھ 

مستدام ...



 الکاتبة : ایمان محمد عزت                
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استثنائیة  نعمة  ھم  األطفال 
ھدیٍة  أعظم  فھم  أمة،  ألیة 
للبشریة ، وھم لدیھم إمكانات 
وموارد  كماً  محدودة  غیر 
بشریة مفیدة تساھم في تقدم 
مصدراً  لیسوا  وھم   ، البالد 
بل   ، فحسب  للدولة  حیویاً 
التغییر  في  األھم  العامل  ھم 
دوراً  یلعبون   ، المستقبلي 
عملیة  في  وجھداً  حیویاً 
وازدھاره  المجتمع  بناء 
االقتصادي ، ومن ثم توفیر 
المستقرة  السیاسیة  الحاضنة 
یضمن  بما  المجتمع  داخل 
ومن  كرامتھم  على  الحفاظ 
وقیادة  المشرق  مستقبلھم  ثم 

األمة نحو دولة متقدمة . 
كارثة  ألیة  یمكن  فھل 
األطفال  رؤیة  تتجنّب  أن 
یرقدون بال حیاةٍ أو مصابین 
؟ . وتصّم االذان من صوت 
من  وسیل  وجعاً  صراخھم 
عیونھم  من  ینھمر  الدموع 

بال ھوادة؟ . 
وكلنا نعلم أیضاً بأّن األطفال 
ھم من أكثر الفئات ضعفاً ، 
والكوارث  الحروب  فإّن  لذا 
واألزمات تؤثّر علیھم بشكٍل 
متعددة،  وبطرائق  مضاعف 
وبعدھا  خاللھا  ویواجھون 
نفسیة  من  كبیرة  تحدیاٍت 
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نافذة المرأة

 .. وبیئیة  وتعلیمیة  وصحیة 
اإلنفصال   : مثالً  ومنھا  الخ 
عن الوالدین اللذین یعتمدون 
احتیاجاتھم  في  علیھما 
مما   ، الحیاة  قید  للبقاء على 
طویلة  عواقب  إلى  یؤّدي 
نموھم  على  فتؤثّر  األجل 
الجسدي  سواًء  الطبیعي 
فقدان  ألّن  ؛  النفسي  أو  منھ 
الوقتي منھ أو  األسرة سواًء 
كبیراً  ضغطاً  یشّكل  األبدي 
أّن  حیث   ، األطفال  على 
في  األكبر  الوسیط  العامل 
كیفیة تعاملھم مع الكارثة أو 
األزمة أو الحرب ھو العالقة 
قد  والتي   ، القویة  األسریة 
أكثر  منضبطاً  تكافالً  توفّر 
الجدیدة  بالظروف  للتحكم 
لفقدان  كنتاجٍ  وصعوباتھا 
للحیاة من  الموارد األساسیة 
میاه وغذاء ومدارس ورعایة 

صحیة ومأوى مناسب . 
ولعّل الظاھرة األكثر خطورةً 
الوالدین  مسلكیة  في  ھي 
یتأثّرون  حینما  خاصةً 
الحروب  بحالة  سایكولوجیاً 
بدورھا  التي  والكوارث 
تؤثّر في قدرتھم على رعایة 
صحیح؛  بشكٍل  أطفالھم 
بروز  إلى  وبقوةٌ  یؤّدي  مما 
ظاھرة العنف األسري ، ھذا 

سنوات  یواكب  الذي  العنف 
وتترّسخ  األساسي  نموھم 
كجزٍء  لتصبح  األیام؛  مع 
طبیعي من حیاتھم ، وبمعنى 
تطبیع  یتّم  حیث  أوضح 
كوسیلٍة  الممارس  العنف 
أو  أطفالھم  لتأدیب  رئیسیة 
النزاعات  مع  التعامل  حتى 
كما   . مستقبالً  الزوجیة 
ویظھر عند األطفال مستوى 
بعد  ما  اضطراب  من  عاٍل 
الفوضى  بسبب  الصدمة 
والذعر الذي یكون قد حدث 
أو یحدث ، وكمثاٍل : حینما 
أو  یموتون  أحبّاءھم  یرون 
بمنازلھم  الضرر  إلحاق 
 ، الخ   ... ممتلكاتھم  وفقدان 
على  قادرین  غیر  واألطفال 
ما  ضغوطات  مع  التعامل 
علیھم  فتظھر  الصدمة  بعد 
أعراٌض منھا : فقدان الشھیة 
المستمر  البكاء   ، الھدوء   ،
 ، القلق   ، النوم  فقدان   ،
االكتئاب ، رؤیة الكوابیس ، 
العزلة ، الرغبة المتكررة في 
التحدث عن الحدث ، تجنب 
التركیز  صعوبة   ، الحدیث 
... ومن خالل واقعنا المریر 
ممن  ھم  األطفال  بأّن  نرى 
یدفعون الثمن األكبر لألزمة 
منا  یتطلّب  وھنا   ، اإلنسانیة 

الحكومات  مناشدة  جمیعاً 
،ومنھا  اإلغاثیة  والمنظمات 
الیونیسف، الرائدة في حمایة 
األطفال في حاالت الطوارئ 
لمنع  المنكوبة،  والمناطق 
باألطفال  األذى  إلحاق 
القیادة  توفیر  علي  والتركیز 
الجھات  لجمیع  والتنسیق 
 ، الطفل  بحمایة  المعنیة 
وتعزیز أنظمة حمایة الطفل 
لسوء  واالستجابة  للوقایة 
في  واالستغالل  المعاملة 
كما   ، اإلنسانیة  الحاالت 
الجسیمة  االنتھاكات  ورصد 
واإلبالغ  األطفال  لحقوق 
عنھا وتوثیقھا والتحقق منھا 
القائم  للعنف  والتصدي   .
من  االجتماعي  النوع  على 
شاملة  خدمات  إتاحة  خالل 
وعالیة الجودة لجمیع الناجین 
النفسیة  الصحة  وتعزیز   .
االجتماعي  النفسي  والدعم 
الخدمات  توفیر  خالل  من 
التي یقودھا المجتمع ، حمایة 
االستغالل  من  األطفال 
 .. الجنسیین  واالنتھاك 
وتوفیر قنوات اإلبالغ اآلمنة 

.
للنزاعات  ومما  الختام  وفي 
والحروب  المسلحة 
نفسي  تأثیٍر  من  والكوارث 

فھم  األطفال  على  خطیر 
المستمر  العنف  من  یعانون 
إما كضحیة أو كشاھد.. كّل 
المواقف تجعل األطفال  ھذه 
إلى  یؤّدي  مما  آمنین  غیر 
تطور أنواع الرھاب لدیھم ؛ 
لذا یمكن للتعلیم أن یقلّل بشكٍل 
النفسي  التأثیر  من  ملحوظ 
االجتماعي للصدمة والنزوح 
ھو  التعلیم  أّن  وحیث   ،
المحرك الرئیسي في تشكیل 
یجب  لذا   ، األطفال  عقول 
السالم  ثقافة  على  التركیز 
مع  التعایش  كیفیة  وتعلیمھم 
یختلفون  الذین  األشخاص 
العرق  أو  الجنس  في  عنھم 
الثقافة  أو  الدین  أو  اللغة  أو 
.. من خالل األفكار القائلة: 
بأننا متساوون ویجب ترسیخ 
البعض  مبدأ احترام بعضھم 
بنا  مایفترض  ھنا  واألھم   .
التركیز علیھ مجدداً ھو حالة 
النزاعات المسلحة والحروب 
وما للكوارث من تأثیٍر نفسي 
فھم  األطفال  على  خطیر 
المستمّر  العنف  من  یعانون 
إما كضحیة أو كشاھد.. كّل 
المواقف تجعل األطفال  ھذه 
إلى  یؤّدي  مما  آمنین  غیر 
لدیھم   الرھاب  أنواع  تطور 
یقلّل  أن  للتعلیم  یمكن  لذا 

التأثیر  من  ملحوظ  بشكٍل 
النفسي االجتماعي للصدمة 
التعلیم  ألّن   ، والنزوح 
في  الرئیسي  المحرك  ھو 
األطفال،  عقول  تشكیل 
ثقافة  التركیز على  ویجب 
كیفیة  وتعلیمھم  السالم 
األشخاص  مع  التعایش 
في  عنھم  یختلفون  الذین 
اللغة  أو  العرق  أو  الجنس 
من   .. الثقافة  أو  الدین  أو 
باننا  القائلة:  خالل األفكار 
متساوون ووجوبأان یكون 

االحترام متبادالً 

* الكاتبة ایمان محمد عزت 
خریجة جامعة دمشق كلیة 
اآلداب قسم علم االجتماع 
الدعم  .. عملت في مجال 
النفسي االجتماعي لجمیع 
كباراً   ) العمریة  المراحل 

وصغار ).

أطفال حتت االنقاض

أطفال من رحم األنقاض
أن تولد من رحم األم وفي أي 
ظرف یكن ومھما بلغت قسوة 
األلم والمخاض فھو أمر إلھي 
تلك  كانت  إن  حتى  وطبیعي؛ 
حین  البراري،  في  الوالدة 

العمل والبرد أو الحّر ،
عسیراً  المخاض  یكن  ومھما 
ذھنیتنا  في  ستترسخ  أنھا  إال 
تختزن  التي  الُكردیة  الشعبیة 
تداولتھا  األمثلة  مئات  فیھا 
نساٍء  عن  جّداتنا  و  أمھاتنا 
وھّن  المخاض  آالم  صارعن 
وشتى  القش  أحمال  ثقل  تحت 
وكان  المنھك،  العمل  أنواع 
المجتمع یتقبّلھ اجتماعیاً كنتیجٍة 
الصعبة  العیش  لظروف 

وقساوة البیئة والعادات 

وغریبة  عدیدة  حاالت  وھكذا 
وفي  وھنا   .. ومّرت  حصلت 
الزلزال  على  متأنّیة  وقفٍة 
فیھ  تھتّز  لم  والذي  األخیر 
أعجز  ما  بقدر  فقط،  األرض 
البشري،  العقل  وطأتھ  تحت 
شباط  شھر  من   ٦ في  وذلك 

الحالي . 
في  فاق  الذي  الزلزال  ھذا 
والتوقعات  اآلراء  كّل  جموحھ 
 ، بحدوثھ  تنبّأت  التي  العلمیة 
العالم  مسار  حّول  الذي  األمر 
فاتجھت صوب الواقعة كمرآة 
تّجار  وجھ  تفضح  مھزوزة 
بما  یتاجرون  أو  یتشّدقون  َمن 
 ، باإلنسانیة  یسّمى  مما  تبقّى 
التي  الدول  تلك  مقدمتھا  وفي 

تنادي بحقوق اإلنسان، وكذلك 
فعل  عن  العاجزة  الحكومات 
في  فقط  والمنغمسة  شيء  أي 
وسائل  وابتكار  الشعب  سرقة 
ترھیبھ . ولتبدو األمور وكأّن 
القدر سعى وبكّل ھمٍة أن یتّمم 
عقابھ؛ لیجعل منا شھوداً، ألبل 
الحدث  ھذا  معاصري  ومن 
الجلل والمرعب والذي سیبقى 
سقیمٍة  سوداء  كعباءةٍ  بقینا  ما 

تثقل كاھلنا كبشر .. 
أال یحّق لنا التساؤل وسط كّل 
للركام  وكیف  ؟  المآسي  تلك 
 : واألھم  ؟  طفالً  یتمّخض  أن 
كیف لألنقاض أن تتحّمل وزر 
أنھكت  حتى  أرحاٍم صارعتھا 
قواھا ، ورغم بشاعة المخاض 

ولتصبح نتاج والدتھا مستحیلة 
خرجت  كانت  خَدح،  براعم 
البّضة  وأجسادھم  الحیاة  إلى 
قد لدغتھا أفاعي الركام، والدم 
على  سال  األجساد  تلكم  من 

استحیاء 
بأیة  لإلنسانیة  تمّت  ال  صوٌر 
ظالمة  قاتلة  لوحاٌت   .. صلة  
تابعناھا على مضض ! ونحن 
عجزاً  وكذا  وألماً  غیظاً  نشتّد 
وكنا  الركام  تحت  ھم  فكانوا 

معھم ولكن ... مكبّلین ! .
حتى  أمراً  لھم  الركام سّھل  ال 
وال  أنفاسھم،  لیعتق  ھواًء 
اإلنسانیة أسرعت لتھزم قساوة 
األفئدة و ،، تثور على ھیجان 

الظلم المدّمر ..

وسط كّل ھذا الھذیان المرعب 
ھناك سؤاٌل یراودني حتى بات 
بتُّ  أغالل سجٍن  كما  یطّوقني 
وسؤاٌل  لحظٍة،  كّل  في  أعانیھ 

یجلجل في دواخلي :
األطفال  مئات  مصیر  ماھو 
والُخَدج  األعمار  مختلف  من 

حدیثي الوالدة معھم 
الزلزال حدث واالستبداد جاٍر 
على المنكوبین كما أراده العالم 

وسكت علیھ 
 : السؤال  وبقي   .. شاء  وكما 
أولئك الناجین من رحم المعاناة  

واالطفال ما مصیرھم؟
براعم الصخور التي تحّطمت 

بجلمودھا على براءتھم 
ومع ھذا ما انقطع الحبل السّري 

َمن  ھم  األطفال  ولكنھم  أبداً، 
فقھوا لغة العالم الجدید، ولسان 

حالھم شاھد على مخاضھم. 
الركام وصمة عاٍر على  أبناء 
لم  جبین اإلنسانیة مابقیت، إن 
تتوّالھم فلسفة العالم المتحّضر 

القائم على العدالة اإلنسانیة .
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ـــر فيـها!
ّ
فكـ

ُكردیة  جریدة  أول  بأّن  نعلم  كما 
 – وبإسم  القاھرة  في  صدرت 
ُكردستان – وذلك سنة ۱۸۹۸ وقد 
بدرخان.  مدحت  مقداد  أصدرھا 

والحقیقة فإّن البدرخانیین ھم 

الصحافة  ومؤسسي  رواد  من 
الُكردیة. 

فقد  ُكردیة  صحیفة  ثاني  أما 
القاھرة  في  أیضاً  صدرت 
بدرخان  صالح  محمد  وأصدرھا 
وذلك سنة ۱۹۰۰ وبإسم ( أومید 
معلومات  نملك  فإننا  ولألسف   .(
قلیلة جداً عن ھذه الجریدة ولكننا 
عن  غزیرة  معلومات  نملك 
صالح  محمد  الجریدة.  صاحب 
جریدة  بعكس  وذلك  بدرخان 
ُكردستان حیث ال نملك معلومات 
عن مقداد مدحت بدرخان ولكننا 

أدهم شیخو

2023z / 2634k  305
6

مواضيع ثقافية

ال تتوقّع جزاًء عاجالً على عمل 
تقوم بھ

بعمٍل  یقومون  ال  الناس  بعض 
صالح ما لم یكن الثواب حاضراً 
یعود  الذي  المادي  العائد  أو 
علیھم مؤّكداً أو واضحاً لھم بكّل 

الوضوح
ولكن ھذا االتجاه المادي یقلّل من 

شأن الفرد في أعین الناس.
بتقدیر  تحظى  أن  أردت  فإذا 

زمالئك ورؤسائك فاستمّر
وجھ  أكمل  على  عملك  أداء  في 

غیر منتظٍر جزاًء أو شكراً.
واألدبي  المادي  العائد  أّن  وتأّكد 

سیرتدّ إلیك في یوٍم من األیام
وقم بالعمل الصالح وساعد الناس 
نصب  وضع  أمورھم,  ویّسر 

عینیك قولھ تعالى: 
ا َما  بَدُ فَیَْذَھُب ُجفَاًء ۖ َوأَمَّ ا الزَّ (فَأَمَّ
یَنفَُع النَّاَس فَیَْمُكُث فِي اْألَْرِضۚ  )

األكمل  الوجھ  على  عملك  فأِدّ 
للناس  وقدّم  الخیر  وافعل 

المساعدة والعمل الصالح, 
الذي  والجزاء  المثوبة  تتعّجل  ال 

سیأتي إلیك في 
یوٍم من األیام, 

و اعلم علم الیقین أنھ َمن جدّ وجد 
ومن زرع حصد 

وتمثّل قول الشاعر: 
من یفعل الخیر ال یعدم جوازیھ

 ال یذھب العرف بین هللا والناس.

ردية (احللقة الثانية)
ُ
من تاريخ الصحافة الك

بھا  تحلّى  التي  الصفات  إّن 
تركیب  ذات  الخالد,  البارزاني 
العدالة  استثنائي  (فھو  استثنائي: 
والصبر,  الحمة  والشجاعة, 
استثنائي النظر إلى بواطن األمور 
واستقراء  ظواھرھا  وتحلیل 
المستقبل,  واستشراف  الماضي 
الراسخة,  قناعاتھ  في  استثنائي 

من أّن الحیاة ھي موقف). 
إّن أشّد ما یلفت االنتباه عند قراءة 
حیاتھ,  ووقائع  البارزاني  سیرة 
الذي  اإلنساني  الحّس  ذلك  ھو 
أبناء  إزاء  نفسھ  في  یعتمر  كان 
یؤلمھ  كان  ما  أشّد  وإّن  شعبھ, 
ویثیره, ھو وصف بعض الكتّاب 
الموضوعیین,  غیر  والسیاسیین 
الوطنیة  الُكردي  الشعب  حركة 
بأنھا (متمّردة, عشائریة) وغیرھا 
مما یدّل على الضحالة السیاسیة 

والتعالي عن رؤیة الحقائق. 
تقوى  ما  الحقیقة أظھر كّل  وفي 
الصبر  من  البشر  طاقة  علیھ 
والحلم وسعة الصدر, كي ال یُتّھم 
الصحیح,  المسلك  عن  بالخروج 
الشعب  دفاعھ عن  في صدد  أما 
تشویھ  یتّم  وكیف   ، الُكردي 
وأدٍب  لغٍة  وإنكار وجود  تاریخھ 
لھ، فیقول: (إّن ما ُكتب إلى اآلن  
عشرة  إال  یمثّل  ال  الُكرد,  عن 
الذي  إّن  الحقیقة,  من  المائة  في 
من  نازالً  وحیاً  لیس  یكتبونھ 
السماء، وإنما من وحي مخیلتھم 
(ھذا  قائالً:  المریضة), ویضیف 
خالداً  حیاً  وسیبقى  حيٌّ  الشعب 
من  بحقھ  یُرتكب  ما  كّل  رغم 

وحشیة وقمع). 
مالمحھ القیادیة: 

أوالً- وضوح األھداف: تمیّز بكّل 
الوضوح في طرح أھدافھ, بعیداً 

عن التطرف والتعجیز والتناقض 
استیعاب  إلى  سبّاقاً  وكان 
العصر  وروح  والحقائق  الواقع 
واإلقلیمیة  الداخلیة  والظروف 
أّن  دائماً  یؤّكد  وكان  والدولیة, 
السالح ألجل حیاةٍ  الُكرد حملوا 
یقول:  المشروع  وحقھم  أفضل 
ال  عاٍر,  جائُع  شعٌب  (نحن 
إننا  صناعة عندنا وال أي شيء 
ملیئة  منطقة  فوق  نعیش  فقراء 
بید  آلخذ  ھدفي  وإّن  بالخیرات, 

شعبي إلى عیشٍة مستقرة آمنة).
ثانیاً: قائد متواضع: شخصیة من 
طراز فرید قّل لھ نظراء, مھذب, 
متواضع, ذو ھیبة ووقار, حكیم, 
الثقة  عالي  العمل,  في  جدي 
كریم  صارم,  صلب,  بالنفس, 
رصین في كّل الظروف, یمتلك 
جداً  متطورة  سیاسیة  ذھنیة 
یتغلغل بھا إلى األعماق وصوالً 
ومن  النھائیة,  النتیجة  إلى 
قائد  یُسّمى  أن  كرھھ  تواضعھ 
الثورة ورأسھا المفّكر وزعیمھا 
العسكري  وقائدھا  السیاسي 
والمتحّدث بلسان الشعب الُكردي 
أمثّل اإلرادة  إني ال  یقول: (كال 
إني  القول  استطیع  ال  العامة, 
إني  الُكرد,  حال  بلسان  أنطق 
ھو  الشعب  الثورة,  جسم  لست 

جسم الثورة ودافعھا).
والتصفیق  تقدیسھ  یرفض  وكان 
األسطوریة  األلقاب  وخلع  لھ 
جنراالً,  لست  (أنا  یقول:  علیھ 
ال  إنني  غیر,  ال  مصطفى  أنا 
باأللقاب,  ظفر  قالمة  قدر  أھتّم 
الشعب  من  فرداً  إال  لست  أنا 
وابن  الُكرد  خادم  وأنا  الُكردي, 
لم  بأنھ  یعترف  وكان  الُكرد). 
للحركة  األولى  النواة  یضع 

استلم  بل  وتطورھا,  الُكردیة, 
الثوار  من  سبقوه  ممن  الرایة 
وكان  السابقین  وقادتھم  الُكرد 
مثل  وتضحیاتھم  بنضالھم,  یشید 

الشیخ محمود الحفید ۱۹٥٦م. 
والملبس  المأكل  في  البساطة   -
التمیز عن أخوتھ  والسكن وعدم 
ورفاق دربھ وبیشمركة ُكردستان 

في شيء. 
للمعرفة  الالمتناھي  حبھ  ثالثاً: 

الصادقة  رغبتھ  والتعلم: 
والمعرفة  العلم  في  والجامحة 
االطالع  یوّد  كان  توصف,  ال 
والعلوم  الثقافات  مختلف  على 
والمعارف, إال أنھ كان یرى في 
ھاماً  شرطاً  ودراستھ  التاریخ 
وحافزاً  القومي  الوعي  لرفع 
زمالؤه  لھ  وشھد  األمة,  لنھضة 
ومدّرسوه بشغفھ الكبیر في تلقي 
الدروس والتحصیل العلمي وأنھ 
على  فارقة  وقدرة  ذكاًء  یمتلك 
أدّل  ولیس  واالستبعاب,  الفھم 
مثل  والمعرفة  للعلم  حبھ  على 
واألربعین  الخامسة  في  جلوسھ 
كان  عندما  الدراسة  مقعد  على 
السوفیتي  االتحاد  في  الجئاً 

وتشجیعھ  ۱۹٥۸)م   –  ۱۹٤۷)
من  وطلبھ  التعلم  على  لرفاقھ 
السوفییت بإفساح المجال أمامھم 
وخاصةً, التاریخ – الجغرافیة – 

العلوم السیاسیة واالجتماعیة. 
رابعاً: كرھھ للثروة والمناصب: 
الدنیا  في  زاھٌد  الخالد  البارزاني 
وعازف عن جمع المال, كان یرى 
أّن الرغبة في جمع المال تمتّص 
من اإلنسان كّل الصفات الحمیدة, 
ومن ھنا كان ال یقرب إلیھ ذوي 
التحقوا  وإن  الخسیسة  النفوس 
۱۹٦٤/۱۰/۱۰م  وفي  بالثورة, 
قّدم أبرز المفاوضین حول وقف 
المال  من  مبلغاً  لھ  النار  إطالق 
على  بتوزیعھ  قام  بل  رفضھ, 
المحتاجین من المقاتلین, وعندما 
ُسئل عن السبب قال: (لقد حاولت 
وما أزال إبعاد الثورة والمقاتلین 
یفسد  شيء  ال  وألنھ  المال,  عن 
مثل  الثورات  وقادة  المقاتلین 
المال, أبعدوه فإنھ یفسد الثورة). 

ثم قرأ ھذا البیت من الشعر: 
معبوداً              رباً  لست  المال  أیھا 
وستّار  الحاجات  قاضي  ولكنك 

العیوب
حیاتھ  في  البارزاني  یطمح  ولم 
قط لمنصٍب لھ وال ألوالده, لكنھ 
ومناضلیھ  لرجالھ  یطلبھا  كان 
معالجة  في  العمیق  إدراكھ  وإلى 
تعود  الموضوعات,  مختلف 
شھرتھ وتعلق الُكرد بھ, على حد 

قول جمیع مفاوضیھ. 
خامساً: بُعُد النظر لدى البارزاني:
الخالد ھي  البارزاني  قناعة   -۱
أّن القوى الكبرى ھي التي تقّرر 
كبیر  حٍد  إلى  األحداث  مصیر 
وھذا ما الزمھ طوال مدة نضالھ 
لذا كان یھدف إلى جلب أنظارھا 

إلى قضیة شعبھ وعدالتھا یقول: 
من  كثیراً  الشعب  تحّمل  (لقد 
ھناك  ولیس  والمآسي  المشاق 
من یقف إلى جانبنا ویساعدنا في 

محنتنا). 
لتدّخل  جاھداً  یعمل  كان   -۲
األمم المتحدة لحّل قضیة الشعب 
على  مساعدتنا  (نرجو  الُكردي: 
إلى منظمة األمم  إیصال شكوانا 
لسیاسة  واستنكارنا  المتحدة 
القمع التي تمارسھا بحق الشعب 
ھي:  حكومات  أربع  الُكردي 
 – العراق   – إیران   – (تركیا 
عن  القناع  لتمزیق  سوریا), 
وتظھر  الحكومات  ھذه  وجوه 
للعالم أجمع مأساة شعبنا الُكردي 
التي ال تعادلھا مأساة وال تحّملھا 

أي شعب. 
من  أّن  البارزاني  اعتقاد   -۳
بمعزٍل  النصر  إحراز  الصعب 
أو  السوفییتي  االتحاد  عن 
أمریكا أو كالھما معاً وعلى ھذا 
في  قُتلوا  آالفاً  (إّن  قائالً:  صّرح 
ُكردستان, وھناك آالفاً ینتظرون 
المصیر نفسھ, إن لم تفعل األمم 
العون  أسأل  إني  شیئاً,  المتحدة 

من كّل إنسان یؤمن بالعدل). 
وافق  المنطلق  ھذا  ومن 
إطالق  وقف  على  البارزاني 
وفي   – ۸—۱۹٦۳م  في  النار 
على  وافق  و  ۱۰-۲-۱۹٦٤م, 
أمریكا  لرغبة  استجابةً  التفاوض 
القضیة  في  بالنظر  وعدت  التي 
تكون  أن  وطالب  الُكردیة, 
أمام  (۱۹٦٤)م  المفاوضات 
واالتحاد  أمریكا  سفراء  أنظار 
یكون  وأن  ومصر  السوفییتي 

الكالم أمامھم على حّد قولھ. 
في  غیره  البارزاني  سبق  وقد 

والغرب  الشرق  على  التعرف 
دول  مع  وتعاملھ  لھما,  وتقییمھ 
الجوار, لقد بقي في كّل األحوال 
اآلخرین  مع  تعاملھ  في  ُكردیاً 
الُكردیة  األمة  مصلحة  آخذاً 
بعین االعتبار, أي أنھ كان یعمل 
الُكردیة  للقضیة  جاھداً  صادقاً 
قبلھ  ومن  ھو  الُكردیة  واألمة 
ومن  وأخوانھ  وأجداده  آبائھ  من 
بعده أوالده وحفدتھ ولیس عمیالً 
أو  إیران  أو  للغرب  أو  للشرق 
ما  أھم  إّن  ذلك,  غیر  أو  تركیا 
المصیر  ھو  الحاقدون  علیھ  أخذ 
أیلول  ثورة  إلیھ  آلت  الذي 
المجیدة, ولم یدروا أّن ذلك نتیجة 
في  تمثّلت  دنیئة  دولیة  مؤامرة 
اتفاقیة الجزائر المشؤومة (٦-۳-
۱۹۷٥)م, وبرعایة دولیة شرقیة 
كّل  أّن  ھؤالء  ونسي  وغربیة 
ثورة ال بد وأن تتعّرض النتكاسة 
من قبل الثورة المضادة ومصالح 
فّضل  البارزاني  إّن  اآلخرین, 
التشرد  فّضل  العار,  على  النار 
النضال والصبر على  ومواصلة 
الُكردیة  باألرض  المساومة 

والكرامة القومیة.

 احللقة الرابعة: 
حملات من صفات البارزاني القيادية   

محمد زکي أوسي

عن  وافیة  كافیة  معلومات  نملك 
األعداد  كون   ، ُكردستان  جریدة 
متوفرة بین أیدینا. فَمن ھو محمد 
أصدر  الذي  بدرخان  صالح 
الصحافة  تاریخ  في  جریدة  ثاني 

الُكردیة؟
 لذا فإننا سنتحدّث قلیالً عنھ: 

سنة  ولد  بدرخان:  صالح  محمد 
۱۸۷٤ في مدینة الالذقیة بسوریا

في  اإلعدادیة  المرحلة  -درس 
الالذقیة 

في  المتوسطة  المرحلة  درس   -
استنبول ودمشق

 – سامیة   – السیدة  من  تزّوج   -
وھي تكون بنت خالھ: بدري باشا 

بدرخان
بدرخان  باشا  بدري  خالھ  كان   -
متصّرفاً على حوران في سوریا، 
حیث رافق خالھ وعمل فترة في 

حوران. 
- سنة ۱۹۰۰ أصدر في القاھرة 

جریدة – أومید – 
المناھض  موقفھ  بسبب   -
الحمید  للسلطان عبد  والمعارض 
إلى  ونُفي  مرات  عدة  إعتُقل 

جزیرة – رودوس – الیونانیة. 
- سنة ۱۹۰۸ رجع إل استنبول 

مدینة  إلى  نفیھ  تّم  - سنة ۱۹۱۳ 
قیصریة التركیة. 

في  المقاالت  من  الكثیر  نشر   -
الصحف الُكردیة مثل / ُكردستان 

– یكبون – روزي ُكرد ...... / 
منفاه  في   ۱۹۱٥ سنة  توفّي   -
التركیة. علیھ  في مدینة قیصریة 

رحمة هللا تعالى. 
- علماً بأّن السیدة روشن بدرخان 
بدرخان  صالح  محمد  ابنة  ھي 
جالدت  زوجة  كانت  والتي 

بدرخان.
ھذه  عن  معلوماتنا  لألسف 
الجریدة نادرة جداً ؛ وذلك بسبب 
عدم توفّر األعداد بین أیدینا سوى 
األعداد  ألّن  ؛  فقط  الثاني  العدد 
اآلخرى مفقودة. وال نعلم كم عدداً 

صدر من ھذه الجریدة. وعندما 

نتصفّح العدد الثاني نجد ما یلي: 
-الجریدة تصدر كّل ۱٥ یوم مرة 
-فیھا خمس مقاالت فقط منشورة

ھو  الثاني  العدد  صدور  -تاریخ 
ھذه  وفي   ۱۹۰۰ سنة  أیلول   ۱
الحالة یكون العدد األول قد صدر 

بتاریخ ۱٥ آب سنة ۱۹۰۰. 
الرئیسیة  الصفحة  على  نجد   -
الحركة  شعار  الجریدة  على 
یكون  أن  نستبعد  وال  الماسونیة، 
في  محمد صالح بدرخان عضواً 
أنصار  أو من  الماسونیة  الحركة 

ومؤیدي الحركة الماسونیة. 
- في العدد الثاني والذي بین یدینا 
معظم المقاالت ھي لفضح استبداد 
فصاحب  الحمید،.  عبد  السلطان 
عبد  للسلطان  معارض  الجریدة 

الحمید.
التركیة،  باللغة  المقاالت  - جمیع 
في  المنشورة  الخمسة  والمقاالت 
أبو   / باسم  مذیلة  تحمل  الجریدة 
أبو  فإّن  وبإعتقادي   / البركات 
الحركي  الحزب  ھو  البركات 
وعناوین  بدرخان.  لمحمد صالح 
المقاالت الخمسة المنشورة ھي : 
األحادیث   ) بعنوان  -مقالة 
 ) بعنوان  مقالة   –  ( الشریفة 
مقالة   – لسلیمان)  النمل  خطاب 
 ( األخالق  في  خطاب   ) بعنوان 
– مقالة بعنوان ( إعالن الحقیقة ) 
– مقالة حول مرور ۲٥ سنة على 

تنصیب السلطان عبد الحمید. 
ونجد بأّن ھدف الجریدة وكما ھو 
مدّون ( إّن جریدة أومید ھي في 
خدمة المملكة والشعب وھو لسان 

حال الشعب ) 
وفي مقالة األحادیث الشریفة یرد 

أفضل  من  إّن  حدیث:  الكاتب 
سلطان  عند  حق  كلمة  الجھاد 
والغایة  الحدیث،  ویشرح  جائر. 
من ھذا الحدیث ھو تألیب الناس 
كونھ  الحمید  عبد  السلطان  على 

سلطان جائر. 
بمناسبة  المكتوبة  المقالة  وفي 
تنصیب  على  سنة   ۲٥ مرور 
ما  یرد  الحمید:  عبد  السلطان 
االحتفاالت  تقام   .....  ) یلي: 
والدبكات في الساحات وترقص 
القرآن  قراءة  وبدل  النساء، 
جمیع  وتحصل  الخمر  یشربون 
ھنالك  المناسبة،  بھذه  الرزاالت 
واألیتام  األرامل  من  الكثیرین 

ولكن ال أحد یساعدھم ....... )
من  یوٍم  في  یتّم  أن  أمل  وكلنا 
األیام الحصول على جمیع أعداد 

ھذه الجریدة.

حممد صاحل بدرخان
 صاحب جريدة أوميد

 العدد الثاني من
 جريدة أوميد
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Mem û zîn Resteke Torevaniye Anjî 
Boyereke Rastiye  

Nivıŝareke Berhev 
kiriye .. Nêrın̂eke Li 

ser Mem ù Zın̂a Nemirê 
Hêja Ahmedê Xane
Di Dest pêkê Di vê ko 
Ez Bidime Xwiyakin 
Ko Ev Nivıŝandin Wekı ̂
Bersiveki bo liser 
Agahiya Mamosta 
Mihemad Eminê Boz 
Erselan , ù xwesteka 
wı ̂ hingê di Sala 1995
. Ko Bibe Sala Xanê ù 
Mem û Zın̂ê , û Birastı ̂
Gelek tevger û giropên 
Rewşen bır̂ı ̂ew Daxazı ̂
Bi cı ̂kirin , Gelek Civat 
û siminarèn Wêjayı ̂ jı ̂
Hatne pêk hatin , lê belê 
û Bi Rastı ̂ , tišta Hingê 
Hate Ber Çavkirin ( li 
Gorı ̂ Nêrêna min ) ko 
Bihtirın̂ Wan Simın̂ar  
a ù Gotarên wan yê 
Hatne Weşandin , rengê 
wan - Kernevalı ̂- Bon , 
li hember ko Hinekan 
jı ̂karın̂e ko xwe Hinekı ̂
Nêzık̂ı ̂ hindeke ji 
Nêrın̂e Xanê Bikin , û 
Bihtir jı ̂ liser Nêrın̂ên 
wı ̂ yê Netewı ̂ , lê 
Mixabin ! Naveroka vê 
torê û dewlemendiya 
wê , pêre vekirina 
livokiyê wè
رموز )  ) Mane wekı ̂
xwe , ango bi rengèn 
( Telsemı ̂ û Melhemı)̂ 
mane Hiśtin , û di 
Baweriya mi de ko gelek 
ji wan yê liser Xanè 
sekinın̂ - Gorı ̂baweriya 
min - li ser Resta Yekem  

Erdheja malwêran, ku 
bi ser gelê mede hat li du 
parçe yên Kurdistanê 
de malwêraniya ke 
mezin bu. 
Netewa me tev hejand 
. Dıŝa mirı ̂ , birın̂dar 
bûn, dizı ̂ û talan jı ̂ bi 
xwere anı.̂ 
Gelê hejar hejartir kir, 
Dıŝa diyar kir ku di vê 
cıĥanê û rewşa dijwar 
de bi tenê ye…
Lê gelo Erdhej çiye? 

Çır̂okên gelêrı ̂ bi xwe 
şiroveyin bûyerên 
dır̂okın̂e , belê çır̂okvan 
li wê astê tê ne dighan , 
ȷî ber vı ̂awayı ̂ , ew her 
nêzık̂ı ̂ Mêȷîyê gelêrı ̂
dihatin .
Çır̂okvan wek ku di 
bûyerê dighişt weha
ȷı̂ ̂ dirist û derbası ̂ nêva 
miket dikir , û Lehengên 
çır̂okê ȷı̂ ̂li gorı ̂remanên 
xwe ava dikirin.
Vı ̂ tiştı ̂ hişt ku çır̂okên 
gelêrı ̂ bi ber bayê 
kêmûn û zêdebûnê 
kevin , destana xecê 
û Siyamend ȷı̂ ̂ yek ȷî 
van çır̂okane , ȷî ber vı ̂
Awayı ̂ li her deverekê 
ȷî deverê kurdistanê bi 
rengekı ̂ hatiye gotin 
, û giringiya folklore 
Ewe ku wek hatiye em 
weha ȷı̂ ̂ binivıŝın̂in, Ta 
ku bizanin kurd li her 
deverekê bi çi Awayı ̂
diȷı̂n̂ , û bi çi rengı ̂
remandibûn , û çi bûyer 
li wê deverê dibûrın̂ 
, ȷî alık̂ı ̂ din de reng û 
şêweyên çır̂okê bi xwe 
re ziman ȷı̂ ̂dewlemend 
dike .
Navê vê destanê bi sê 
rengan hatiye :
-1 Xec û Siyamend : Xec 
û peyayê reş (Esmer) .

-2 Xec û Siyabend : Xec 
û xwedyê şala reş ȷî ber 
ku kurd şala serê xwe 
girê bend dikin .
-3 Xec û  (Seyid Ehmed) 
: ev navȷı̂ ̂di bin Bandora 
ola ıŝlamı ̂de hatiye .
Destana Xecê û 

Welîd h Ebdilqadir  

Dubey

Elî Șêxo Berazî 

muhemad cuman 

yên di demê Xané de , 
An jı ̂ Salên pey wı ̂ de , 
de ev - telsem - û mêjo 
Bimın̂e li dor ji tiśtên 
gelekı ̂kûr û bi wı ̂rengê 
nepenı ̂û pecay be jı ̂, lê 
her daxwazya wı ̂ma ko 
bi nış̂an jı ̂bike , lê cardı ̂
birengeke veşartı ̂ , û li 
vêde bi rastı ̂ gelek pirs 
têne holê ? Gelo ma ew 
ji tirsekı ̂bo ?. Ko cureya 
kurê bacrıq̂ê û dastana( 
melhema ) wı ̂ya bi navê 
dastana bacrıq̂ı ̂
( الباجريقية  ya  ( امللحمة 
ko bi nav û deng bo 
di wı ̂ demı ̂ de ù bo 
sedema nema bûna 
wı ̂ di herêmêde ? Ew 
Bo  sedem jı ̂ ko ( xanê 
) bitirsi cureya kurê 
bacrıq̂ê béte serê wı ̂? . 
Gelo ma Ji lewma Wı ̂ li 
hemberı ́ van tişta berê 
xwe da dibistanê olı ̂yên 
mislmana ? Anjı ̂ gelo 
sedema wê bekariyek û 
kêmasiyeke di zanın̂ û 
nasiyande ?. Bê guman 
Ez Bi Xwe ne vı ̂hawayı ̂
di bın̂im , Bêhtir Ez bi 
Nêrın̂a pêşı ̂reme , çimkı ̂
Mem û zina xaně slain 
dirêj mane di hundirê 
wê dibistanên oldarı ̂
yê de yê ko bi �irehı ̂
li kurdistanê hene , ù 
kesên oldar jı ̂ ji mem û 
zın̂ re bone zir bav .. û 
niha bi kurtı ̂di vê gotarê 
de : ezê bi dengeke xurt 
bêjim : çi nêrın̂ û di çi 
warıd̂e dibêjin , çi nêrin 

? Do çi warıd̂e bin , ko 
Hatine nivıŝandin Eger 
mirov bi xwazê bê kêm 
ù kes bê û her tistê wê 
belı ̂ bin , gereke mirov 
bi alık̂arı ̂berê xwe bidê 
û bi�irehı ̂ hemo rengê 
zanistiyê , nemaze ko 
nivık̂ar miro bi alık̂arı ̂
berê xwe bidê - ú bi 
�irehı ̂  - hemo rengên 
zanistiyê , nemaze 
ko nivıs̈ara mirovı ̂ di 
warê tiśtên gelêrı ̂ bin 
- wekı ̂ mem û zın̂ - ya 
ko rehê wê dirêjin û 
bixurtı ̂ têkliyê xwe bi 
nav û nıś̂an dide xwiya 
kirin bi folklora gelêrı ̂
ya kurdi , û ji demekı ̂
gelekı ̂dûr ‹ve .. lê ji berı ̂
ko Ez sernavé śaxên vê 
nivıs̈andinê bi nıś̈an 
bikim - Ez di bın̂im 
- ko girın̂ge Hinekı ̂ - 
erkolociya - cihê Mem û 
zın̂ê - li botanê Bidime 
xwiya kirin ...

Risteçîroka min Xec û SiyamendRisteçîroka min Xec û Siyamend
Siysmend yek ȷî destanê 
Hezkirin û mêrxwaziyê 
ye , û ȷî destanên herı ̂
navdare di kurdistanê 
de , lewra cihekı ̂xweyı ̂
giran buha di pêmayê 
meyı ̂zargotinı ̂de heye .
Pêşiya vê destanê bi 
peyvı ̂tê gotin û dawiya 
xwe ȷı̂ ̂bi sitran tê gotin , 
û ȷî sed salan de ta Roȷâ  
ır̂o ev çır̂ok û rist hatiye 
parastin , û bi zargotinı ̂
hatiye belavkirin , lê tirs 
ewe ku Ev pêmayê giran 
buha , bê nivıŝandin 
û Tomarkirin , di gel 
koçkirina dengbêȷân  û 
çır̂okbêȷân, gelek bir ȷê̂ 
bên windakirin .
Pêmayê meyı ̂ zargotinı ̂
kaniya hemû reng 
û şêweyên tora 
meye , û cih û warê 
hemı ̂ Lêkolın̂van û 
dır̂okvanaye .
J�i ber vı ̂awayı ̂min berê 
xwe da kaniya Folklor 
, û min xwast ku ez 
peyalekê ȷî ava Wı ̂ ya 
zelal pêşkêşı ̂ we bikim 
, peyala evın̂a  Xecê û 
siyamend .
Min di  va karê xwe yê 
biçûk de , sê çar Şêwe ȷî 
çiroka Xecê û Siyamend
Civandin ,  û min 
cudabûneke gelekı ̂ 
Mezin di nêvbera wan 
de dıt̂ , û yê pir dawiya 
destanê .
Çır̂oka yekemın̂ dibêȷê : 
ku birayê Xecê heft bûn 
û di şerê nêvbera wan 
û serokê êla wan ê ku 
Xec bi destê zorê birı ̂de 
hatin kuştin .

ya duwemın̂ dibêȷê : ku 
birayê Xecê dudu bûn û 
bi pey Xecê ketin û Xec 
ȷî çiyayê Sıp̂anê anın̂ 
piştı ̂ku Siyamend li ȷê̂r 
ȷê̂rzemın̂ê bi birın̂ên 
xwe mir .
ya sêyemın̂ jı ̂ dibêȷê : 
ku çaxa Siyamend hate 
xwarı ̂ ȷê̂rzemın̂ê , Xecê 
ȷı̂ ̂ xwe bi serde avêt , û 
li ȷê̂rı ̂ rıç̂eke karwana 
hebû , berı ̂ ku bimrin 
karwan rastı ̂wan hat û 
Xecê û Siyamend çır̂oka 
xwe ȷî serekê karwênre 
gotin .
min ev çır̂ok a dawyê 
hibijart , ȷî ber ku min dı ̂
nêzık̂ı ̂war û rastiyê ye , 
û min xwast bi vı ̂rengê 
ristı ̂ez diyarı ̂we bikim 
, hêvya min ewe ku ev 
risteçır̂ok di dilê we de 
cihê xwe bibın̂ê , û min 
ti guhartinı ̂ bingehı ̂ ne 
xistiye vê çır̂okê ta ku di 
wı ̂ warê xwe yê gelêrı ̂
de bimın̂ê û dawiya 
risteçır̂okê ȷı̂ ̂ min ew  
sitran
û hevpeyvın̂ a di 
nêvbera Xecê û
Siyamend de , pê bi seri 
kiriye .

 Erdhej di bingeha 
xwe de tê wateya 
şikestineke xwezayı ̂ ye, 
ji nişka ve di qalika erdê 
de ku ji xwezaya wê ye, 
ku pêlên elastık̂ têne 
şandin, ku wekı ̂erdhejê 
têne hıŝ kirin û  an jı ̂
bi erdhejmarek têne 
pıv̂andin.  
Mezinahiya lerzê ji 
nedıt̂ı ̂ heta pir xurt 
diguhere, û bi dûrbûna 
ji navenda erdhejê 

tundiya wan kêm dibe.
Mixabin ku navneda vê 
erdhejê li Mereşê bû 
û ta Efrın̂ , Cindêrs û 
gelek bajar û gundên 
Kurd nişın̂ wêran kir. 
Lê tevı ̂vê zirarê û ziyanê 
û bê kesiyê, Başûrê 
Kurdistan bi seroketiya 
Kekê me Mesud Barzanı ̂
ku Rehberê netewa 
Kurd e û camêrê di rojên 
teng da ye dıŝa diyar kir 
ku ew xwedı ̂ erke ji bo 

netewa xwe. 
Xwe gihande hejarên 
xwe bi riya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanı.̂ 
Lê divê bê gotin ku gelê 
me jı ̂û bi taybet li Efrin 
pêşwaziyake bi rûmet û 
bi serbilindı ̂li wan kir.
 Ew pêşwazı ̂kirin bi Ala 
Rengın̂ û bi lıl̂ı/̂ zilxit/ û 
bi hêsir û bi dil şewatı.̂ 
Gelê me jan û birın̂ên 
xwe û malwêranı ̂ û 
miriyên xwe ji bır̂ kirin. 

Ev diyar dike ku  di 
rojên zor û dijwar de, 
dıŝa kurd karin xwedı ̂
li hev derkevin, û 
alık̂ariyê li hev bikin. Ev 
rengê pêşwaziyê çavên 
dost û dijminan vekirin. 
Ev diyar dike, ku 
Kurd netewake,  wê 
her bimın̂e, û wê  bi 
hevgên ku çi rewş be, 
çi li Kerkûkê be, an 
li Kobaniyê be, an li 
Dıl̂okê be, an jı ̂ li Efrın̂ 
be. 

 Erdhej çi ye?  Erdhej çi ye? 
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Destpêkên şaş encamên şaş tine

Li gorı ̂yasa û zagonên 
hin dewletan, dema 

bav û dayik nemın̂in, 
kesek ji malbatê dibe 
serwerê wan zarokan, 
şûna bav û dayikê, ta 
ew zarok mezin bibin, 
û xwe bi xwe bi rêve 
bibin, hin dewlet li 
rojhilata navın̂, weke 
wan zarokên sêwı ̂ ne, 
nikarin û ne şayistin, 
welat û gelê xwe bi 
rêve bibin û dewleta 
sûrı ̂yek ji wan dewleta 
ye.
Piştı ̂ dagirkerên 
Ewrupı ̂ji nav dewletên 
ereban barkirin, û çûne 
welatên xwe, ew welat 
spartin gelên ereban, 
wan serweran, weke 
kurê nezan, ku piştı ̂
mirina bav, destê xwe 
deyne ser samanên 
bavê xwe, û tert û belav 
bike, û paşê rahêje 
kodika parsê.
Serwer û rayedarên 
ereban, hemı ̂
nakokı,̂ nexweşı,̂ 
ramanên hozıt̂iyê, 
netewperestiyê, 
olperistiyê, diziyê, 
genıb̂ûn, û talaniyê, 
ew ramanên kevin û 
jibır̂kirı,̂ hemıŷan bi 
hevre, li ser gelên xwe 
sepandin, û kiryarên 
bav û kalan, cardin 
nûjen kirin, lê dijı ̂
welat û gelên xwe, 
hın̂a hişmendiyên 
beyabanan di serê wan 
de dijı,̂ dema birçı,̂ 
tazı ̂ û pêxwas bûn, ew 
kiryarên berê hemı ̂ ji 
xwe re vedigerandin.

Piştı ̂ derbasbûna 
sed salı ̂ di ser şerê 

cıĥanê yê yekem re, ku 
doza kurdı ̂bixurtı ̂berz 
bû, û kurdan li herçar 
parçeyên Kurdistanê bi 
her awayı,̂ çi aştiyane 
be çi çekdarı ̂be, têkoşın̂ 
kirin, û gelek têkoşer 
û şarezayên navdar 
mın̂a Şêx Se’ıd̂, Qazı ̂
Mihemed, M.Mustefayê 
Barzanı ̂ û ji bilı ̂ wan 
jı,̂ destanên pır̂oz di 
berevaniyê de tomar 
kirin.
Wê bizava demdirêj 
gelek birın̂ li şûn xwe 
hiştin, û bandora wê 
serdemê li têkiliyên 

Bêguman ziman 
alava sereke ye ya 

ku mirov kare pê raman 
û hestên xwe ji civakê 
re diyar bike, çi bi 
axaftinê be an bi nivıŝê 
be an jı ̂ bi awayên din 
ên derbirın̂ê be. 
Civak û dewletan 
girngiya ziman nas 
kirine, lewra hemû 
netew giringiyek taybet 
didin zimanê xwe yê 
dayikê û guhdanek 
mezin pê dikin, her 
dem wı ̂diparêzin û pêş 
dixin û bi pêşveçûna 
zanist û babetên jiyanê 
re diguncın̂in.
Ji ber vê giringiyê 
Rêxistina Netewên 
Yekbûyı ̂ya Perwerde û 
Zanist û Çandê UNESCO, 
roja 21ê sibatê ji her 
salê wek Roja Cıĥanı ̂
ya Zimanê Dayikê 
destnış̂an kiriye, ji bo 
nirxdana zimanê dayikê 
û ronık̂irina rola wı ̂
di veguhestina çand û 
zanın̂ê de, û tekezkirina 
li ser mukumkirina 
perwerdeya bi bêhtir 
ji zimanekı ̂ li ser 
bingeha zimanê dayikê, 
bi armanca avakirina 
civakên mirovı ̂ yên 
xwedan çandên 
cuda û hemaheng ên 
pêkvejiyanê diparêzin.
UNESCO roja 21ê sibatê 
bi taybetı ̂destnış̂an kir 
ji ber ku bûyerek balkêş 
a têkildarı ̂ zimanê 
dayikê di vê rojê de 
heye, ew jı ̂berxwedana 
xwendekarên 
Bangladêşı ̂ di ber 
zimanê xwe yê Bangalı ̂
de ye, yê ku ji aliyê 
desthilata Pakistanê 
ve dihat çewisandin, 
ji ber ku wê desthilatê 
dixwest zimanê xwe 
yê Urdoyı ̂ li ser wan 
û tevaya nijadên 
li Pakistanê dijın̂ 
bisepın̂e. 
Berevaniya Bangaliyan 
di ber zimanê xwe 
de, di sala 1948an 
de dest pê kir, dema 
damezrênerê Komara 
Pakistanê M.Cinah 
ragihand ku zimanê 
Urdoyı ̂ take-zimanê 

Adilê Evdile
Şiyar Silêman

Ebdella Geddo

Her çi kesê ku bibû 
serok û desthilat, welatê 
xwe ji xwe re dibın̂e 
zeviyeke taybet, û gelê 
welatê xwe dike kole, 
dest, dev û çavgirtı,̂ 
textê xwe dorpêç dike 
bi leşker, nûker, sıx̂uran 
û çavnêran, bendıx̂anan 
zêde dike, destê xwe 
di deyne ser ax, av û 
samanên welat, û penda 
erebı ̂ya ku dibêje: Se ye 
xwe birçı ̂bike, wê her û 
her bimın̂e stû xwar û 
çav li destên te.
Piştı ̂ sala/1970/ê. 
Dema malbata /Esed/
bûne desthilat, li ser 
textê dewleta sûrı,̂ yasa 
û zagon danın̂, û bi 
karanın̂, ku ev dewlet 
ji dest wan neçe, bi çi 
reng û şêweyan be, 
lê piştı ̂ çil sal derbas 
bûn, ji desthilata wan, 
wê demê hijmara 
neşteciyên welatê sûrı,̂ 
li derdora bıŝt melyonan 
bû, û samanên welat di 
hate dizın̂, hemwelatı ̂
hejar bûn, bi hezarên 
xortan, salan û mehan, 
di çûne derveyı ̂ welat, 
weku karker di xebitiın̂, 
li Libnan, Lıb̂iya, 
welatên kendava erebı,̂  
û Ewrupa, lê dema 
derfet hat ku gel serê 
xwe hilde, û daxwaza 
mafên xwe kir, bersiva 
desthilatê ev bûn: 
Nêzık̂ı ̂ melyonek kuştı,̂ 
melyonek zindanı,̂ 
melyonek winda, û 
deh milyon penaber û 
koçber, û bi milyonan 
têkçûna saman û 

jêrzemın̂a welat, piştı ̂
berxwedan û serhildana 
yazdeh salan, 
-Welatê sûrı ̂ bibû çend 
parçe, her parçeyek 
di bin desthilata hin 
milıŝan de.
-milıŝ bibûne 
bazirganên, hemı ̂
çişıt̂an, ji mirovan ta bi 
madeyên hişbir.
-Ew milıŝ bibûne 
çekhilgir û rêbirr.
-jêrzemın̂a welat, tiştek 
nema ku bi dehên salan, 
û milyonên dolaran, 
welat nayête avakirin.
-Ew milıŝ bibûne diz û 
rêbirr, destên xwe dirêjı ̂
berık̂a xelkê dikirin.
-Malbat ji hev hatin 
belavkirin, li çar 
nikarên dinya yê.
-Wan milıŝan li ser 
rêbendan, bazirganı ̂ bi 
hev re dikirin, û carnan 
dijı ̂hev şer dikirin .
I�ro welatê sûrı ̂ beru 
mirinê, parçebûneke 
zêde ve diçe, û  ne xuyaye 
encam, destpêkên şaş, 
encamên şaş li pey xwe 
tın̂in.

UNESCO û Roja Cîhanî ya Zimanê UNESCO û Roja Cîhanî ya Zimanê 
Dayikê Dayikê 

Xêrxwaziya Barzanî..Nameya  Dostaniyê Xêrxwaziya Barzanî..Nameya  Dostaniyê 

niştmanı ̂ yê Pakistanê 
ye, û divê ew ziman bi 
tenê di danûstandina 
di nav gelên wı ̂ welatı ̂
de wek zimanê hevbeş 
bikar were.
Ji encama vê biryara 
dijı ̂wekheviya mirovan, 
xwendekarên Bangalı ̂
yên ku welatê wan 
Bangladêş beşek ji 
Pakistanê bû, di 21ê 
sibata sala 1952an 
de dijı ̂ vê biryarê serı ̂
hildan û xwepêşandan 
li dar xistin. Di 
xwepêşandanan de 
polıŝên Pakistanê 
gulebaran dijı ̂ wan 
bikar anı,̂ di encamê 
de pênc xwendekarên 
Bangalı ̂ li pêşiya kolıĵa 
pizış̂kı ̂ li bajarê Dekka 
canê xwe ji dest dan.
Piştı ̂ wê bûyerê 
xwepêşandanên 
nerazıb̂ûnê li tevaya 
herêmên ku gelê 
Bangalı ̂ lê dijı ̂ vegirtin, 
û desthilata Pakistanê 
neçar ma ku danpêdanê 
bi zimanê Bangalı ̂ wek 
zimanê danûstandinê 
li Pakistanê bi heman 
yasayıb̂ûna zimanê 
Urdoyı ̂bike.
Paşre di sala 1999 de, 
dewleta Bangladeş, piştı ̂
serxwebûna xwe, wek 
wefadariyê bi giyanê 
wan pakrewanan re, 
pêşniyazek ji UNESCO 
re di kongirê wê yê 
giştı ̂ de pêşkêş kir, tê 
de xwest ku roja 21ê 
sibatê wek “Roja Cıĥanı ̂
ya Zimanê Dayikê” 
were ragihandin. Ev 
pêşinyaz di wı ̂ kongirı ̂
de bû biryar, û ji 21ê 
sibata sala 2000ı ̂ de ta 
niha aheng li seranserê 
cıĥanê ji bo giringıd̂an 
û bilindnirxandina 
zimanê dayikê yê her 
neteweyekı ̂ li dar 
dikevin.
Van rojan em nêzı ̂
salvegera vê helkeftê 
ne, gerek e gelê kurd 
li seranserê cıĥanê 
giringiyek taybet 
bide vê rojê, ji ber ku 
mirovahı ̂ gihiştiye 
çerxê 21emın̂, û hın̂ jı ̂
rewşa zimanê kurdı ̂

ji rewşa yê Bangalı ̂ yê 
wê serdemê dijwartir 
e, û piraniya kurdan 
derdê danûstandina bi 
zimanê xwe yê dayikê 
dikişın̂in.
Ji bo ahenga vê rojê, 
pêdiviya gelê kurd 
bi lidarxistina çalakı ̂
û karên ber�ireh û 
guhdana mezin bi 
hın̂kirina zimanê dayikê 
heye, bi taybetı ̂ ji nifşê 
nû yê zarokên kurdan 
re, çi li kurdistanê be 
an li diyasporayê be, 
çi bi awayekı ̂ fıẑık̂ı ̂ be 
an bi sûdewergirtina 
ji pêşketina teknık̂ 
û enternêtê be, û 
ev guhdan herdem 
berdewam bike, da 
kurd jı ̂ bibin beşek ji 
programê UNESCO yê 
geşepêdana berdewam 
a civakên cıĥanê ta sala 
2030, li gor perwerdeya 
pirzimanı ̂li ser bingeha 
zimanê dayikê.

gelê kurd bi gelên ereb, 
tirk û faris re kir.
I�ro Herêma Kurdistana 
I�raqê bi serkêşiya hêja 
Serok Mes’ûd Barzanı,̂ 
dixwaze bi şarezayı ̂
têkilıŷin civakı ̂ û gelêrı ̂
yên aştyane bi derdorê 
re girêde, û yek ji alavên 
wê siyaseta serkeftı ̂
” Dezgeha Barzanı ̂ ya 
Xêrxwazı ̂ ” ye, ya ku di 
van çend rojên dawı ̂
de, bi helkefta erdheja 
ku li Sûrya, Efrın̂, 
Cindrês, Kurdistana 
Bakur û Tirkyê çêbû, 
serkirdayetiya Herêma 
Kurdistanê berê 
kerwanê wê yê xêrê, 

kerwanê alık̂ariya 
pêkvejiyanê, da wan 
deverên ku tûşı ̂felaketê 
bûne. 
Ragihandina cıĥanê 
û bi taybetı ̂ ya erebı,̂ 
sûrı ̂ û tirkı,̂ li vê gava 
mirovı ̂ ya merdane ya 
payebilind matmayı ̂
man. Hemû siyası ̂ û 
nivıŝkar û çalakvanên 
wan deveran, birengekı ̂
nû barzanı ̂ û kurd wek 
dost û hogirên dilsoz 
nirixandin.
Belê li devera Efrın̂ê, 
Xêrxwaziya Barzanı ̂
mın̂a xunveke hûr a 
biser zeviyeke tı ̂ de 
bibare, camwerên 

Efrın̂a birın̂dar û 
bêzar pir geş dilşad 
kirin, kurdayetı ̂ bi wan 
şêrın̂tir kir.
Ezmûna dibistana 
Barzanı ̂dibêje:
I�ro dema avedana 
dostaniyê bi derdor û 
cıĥanê re ye.


