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السوري،  المصورالعسكري  التقط 
الذين  السوريين  صور  قيصر، 
مختلف  في  التعذيب  تحت  قُتلوا 
النظام،  وسجون  المخابرات  فروع 
التقطها في مستشفى تشرين و 601 
العسكريَين في دمشق، ما بين عامي  

 .2011 و 2013 
استماع  جلسة  في  قيصر،  قال 
الخارجية،  العالقات  لجنة  أمام 
بتاريخ  األمريكي  الكونغرس  في 

31/7/201 4 
أوقفوا   ، رسالة  لكم  ألوجه  جئت   :
السوريون  سوريا،  في  القتل 
فعلتم  مثلما  شيء،  بفعل  يطالبونكم 

في يوغوسالفيا. 
الرئيس  فإن  معروف،  هو  كما 
عرقل  قد  ،كان  أوباما  األمريكي 
حماية  قانون  مشروع  وصول 
المدنيين - قانون قيصر- إلى مجلس 
النواب في أيلول عام 2016، حيث 
كان يعتقد بأن توقيت مشروع قانون 
مع  يتعارضان  ومحتواه  قيصر 
مع  نووي  التفاق  للتوصل  سياسته 
إيران، لتوقيف جهودها في الحصول 
االتفاق  وأن  نووية،  قنبلة  على 
سيجنب أمريكا حرباً مع إيران بدفع 

من إسرائيل والجمهوريين. 
كانت  ترامب  الرئيس  إدارة  إن 
تبعث رسائل وإشارات تهديد للدول 
صدور  قبل  العربية،  و  األوربية 
االبتعاد  على  تحثها  قيصر،  قانون 
سواءاً  السوري،  النظام  تعويم  عن 
الخاضعة  المناطق  في  باالستثمار 
لسيطرته أو في عملية إعادة اإلعمار 
أن  يُتوقع  وعليه  إليها،  يسعى  التي 
لتلك  ترجمة  قيصر  قانون  يكون 
حيث  ملموسة،   بطريقة  الرسائل 
جاءت العقوبات، المنصوص عليها 
وفق قيصر، مختلفة عن  العقوبات 
بدأت  التي  سوريا  على  األمريكية 
النظام  اتهام  1979بسبب  عام  منذ 
و  لبنان  واحتالل  االرهاب  بدعم 
سعيه للحصول على أسلحة محرمة.
إذ تستهدف “عقوبات قيصر” النظام 
األفراد،  و  ومؤسساته  السوري 
فيها  المسؤولين  الروسية و  والدولة 
و النظام اإليراني و وكالئه، و كذلك 
تستهدف الشركات األجنبية التي لها 

صلة بالنظام.
لألسباب السابقة، وفي سعي لتحديد 
السوريين،  المدنيين  لحماية  سبل 

قانون قيصر... 
هل سـَيْعِزل النظام عن داعميه؟

عبدالباسط سيدا

إبراهيم اليوسف

الراحل  المصري  الفيلسوف  يذكر 
له  مقال  في  محمود  نجيب  زكي 
وزيراً  أصبح  قد  كان  له  أن صديقاً 
األيام  أحد  في  به  اتصل  للزراعة، 
المطالبين  من  أنك  أعرف  له:  قائالً 
لمواجهة  األشجار  بزراعة  دائماً  
مناطقنا  يهدّد  الذي  التصّحر 
أدعوك  لذلك  والمأهولة؛  الزراعية 
تشجير  حملة  في  المشاركة  إلى 
الوزراة. وسأكون سعيداً  بها  ستقوم 

بوجودك معنا.
المصري:  الفيلسوف  ويضيف 
وفي  المحدد،  المكان  إلى  ذهبت 
اإلعالم  ألجد  المحدد،  الوقت 
ومظاهر الفرح. وبينما كان الوزير 
بزراعة  يقومون  والمدعوون 

هيئة التحرير

توافق كردي- كردي أولي ضبابي يف انتظار تفصيالت التطبيق

بنود  قيصر،  لقانون  بنود  أضيفت 
من  اإلنسانية  المساعدات  تستثني 
للرئيس  أعيطت  حيث  العقوبات، 
فرض  عدم  صالحية  األميركي 
غير  المنظمات  على  العقوبات 
المساعدات  توفر  التي  الحكومية 

اإلنسانية للشعب السوري.
فرصة  يفسح  القانون  فإن  وكذلك 
للحل الدبلوماسي،  إذ يضع القانون 
العقوبات  لرفع  شروط  ستة  
قصف  وقف   : وهي  األميركية، 
والسورية  الروسية  الطائرات 
عن  الحصار  وفك  المدنيين،  على 
قوات  قبل  من  المحاصرة  المناطق 
النظام والقوات اإليرانية والروسية، 
المساعدات  بمرور  والسماح 
بحّرية،  المدنيين  وتنقل  اإلنسانية، 
وإطالق سراح المعتقلين السياسيين، 
النظام  ومعتقالت  السجون  وفتح 
اإلنسان،  حقوق  منظمات  أمام 
الطبية  المراكز  قصف  ووقف 
السكنية  والمناطق  والمدارس 
من  كاألسواق،  المدنية  والتجمعات 
اإليرانية  والقوات  النظام  قوات  قبل 
والسماح  واستطاالتها،  والروسية، 
للمهّجرين  اآلمنة  الطوعية  بالعودة 
السوريين، ومحاسبة مرتكبي جرائم 
العدالة  وإحقاق  في سوريا،  الحرب 
لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها 

النظام السوري.
للقانون،  فاحصة  نظرة  شأن  من 
 - بأنه  مفادها   لنتيجة  الوصول 
القانون- ذاهب لتحقيق غاية، و هي 
المفاوضات  طاولة  إلى  النظام  جّر 
الدولية  السياسية  التسوية  عملية  في 
بشأن سوريا، بموجب مؤتمرجنيف1 
و قانون وملحقاته، ذلك بعد  2254 
تحقيق مفاعيل “ قيصر” في إزاحة 
الغطاء الروسي عن النظام ، لوضع 

  .نهاية للمقتلة السورية الرهيبة
الغربي  الشمال   في  يجري  ما  و 
و  النظام  منع  حيث   ، السوري 
وقف  فرض  و  التقدم  من  داعميه 
و  إدلب،  منطقة  النارفي  إطالق 
كذلك ما يجري في الشمال الشرقي ، 
حيث عودة األمريكان إليه و دعمهم 
توحيد الصف الكردي وإقامة إدارة 
المعارضة  لتقوية  دعماً   ، تشاركية 
السورية وتوحيدها، وإضعاف نفوذ 
العملية  الستئناف  تمهيدا   ، النظام 
السلمية الدولية بشكلها الحقيقي، بعد 
تجريد النظام من قدراته التي مكنته 
السنوات  مدى  على  عرقلتها  من 

الفائتة.

القيادات  من  عوني  علي  األستاذ 
الديمقراطي  الحزب  في  الشابة 
مناصب  شغل  عراق،  الكردستاني- 
في  عضو  اآلن  وهو  عديدة 
الديمقراطي  الحزب  قيادة  مجلس 
الكردستاني، و سياسي منفتح ويكاد 
ان يكون أقرب الى اإلعالم أكثر من 
ومن  متصقل  مثقف   ، اإلعالميين 
الكردستاني  الشأن  اهتماماته  أولى 
يميزه  وما  األربعة،  األجزاء  في 
المتجددة  إحاطاته  هو  الكثيرين  عن 
الواعية  للمتابعة  عملية  كنتيجة 
وسعة  الهام  ولدوره   ... لألحداث 
تحرير  هيئة  في  يشرفنا  اطالعه 
جريدة يكيتي  استضافة االستاذ علي 

عوني في الحوار التالي : 

االستاذ علي عوني ، ما يعرف عنكم 
شخصياً اهتمامكم بالعمل التنظيمي، 
العمل  من  وأساسي  هام  كجزء 

الجماهيري، ما السر في ذلك ؟
سؤالكم  وبخصوص  بصراحة 
من  يتمكن  لن  شعب  اي  فان  االول 
اتم استعداد  دون تنظيم واع  وعلى 
للنضال لن يتمكن من تحقيق اهدافه، 
االرتقاء  في  هو  ايضا  وهدفنا 
وذلك  تنظيميا  الشعبي  بالوعي 
لإلرتقاء به، نعم، جميعنا يعلم مدى 
الوعي الجماهيري العالي، لكن هذا 
االهمية  من  دائما  سيكون  الوعي 
القصوى  تاطيره وتنظيمه لإلستفادة 
وتسخير ذلك في العمل الجاد نضاليا 

هذا  عنوان  أن  مسبقاً،  أعرف، 
المقال- ال لدولة المواطنة صادم- ال 
دولة  مفهوم  عن  مايكتب  إن  سيما 
حرب  بعد  وبخاصة  المواطنة،  
العشرسنوات التي« تكاد تكتمل« و 
أرهقت  قد  إنما  السوريين  على  تمر 
بإيجاد  للتفكير  تدفع  وباتت  جميعنا، 
حلول متفق عليها، لطالما قاد النظام 
السوري دفة البلد إليها. النظام  الذي 
السوريين  وتهجير  قتل  وراء  هو 
إلى  بالنسبة  وهكذا  مكانهم،  ودمار 
أصحاب  المعارضة-  واجهات 
القرار- الذين عسكروا الثورة، بأكثر 
التي  األهل  عن  الدفاع  مهمة  من 
كانت تروج لها، وتم تمرير التسليح 
والعسكرة من خاللها، ما فتح بوابة 
لفساد   أسس  و  لصوصية،  رزق 
واجهات  باسم  وفصائل  شخصيات  
اآلية  وانقلبت  العسكر،  أو  الثورة، 
إزاء تجار حرب.  لنغدو  المكان  في 
تراب.  تجار  دين.  تجار  دم.  تجار 
تجار سماء. أثرياء حرب وغير ذلك 
يمكن سوقها  التي  المصطلحات  من 

وذلك لتحقيق اهداف وحقوق شعبنا، 
فاننا كشعب  ولهذا وفي ذات الوقت 
الوقت  ذات  في  نسعى   كحركة  او 
نضاليين  مسارين  على  العمل 
عظيمين،اولها العمل على بناء دولة 
مستقلة وفي سبيل الحرية ايضا وفي 
ذات الوقت نسعى لتأهيل شعبنا من 
ناحية الوعي القومي، هناك مشاكل 
كبيرة تختلف فيها عن باقي الشعوب 
لم  عديدة  مناح  وفي  اللحظة  والى 
الجماهيري  الوعي  نشر  من  نتمكن 
القومي ونشر  المجال  في  و خاصة 
الوعي التاريخي والثقافي والتراثي، 
بان  القول  يمكننا  وهنا   ، توحيدها 
دول  اربعة  بين  كردستان  تقسيم 
لها دور في  تكون  قد  اكثر،  ولربما 
البل   ، المفارقات  من  كثير  وجود 
جزء  كل  في  مجتمع  داخل  وحتى 
قسم  الواحد  الجزء  في  ترى  ايضا 
يناضل من اجل حقوق الشعب وقسم 
لتحطيم  الحكومات  تسخره  آخر 
حقوقه  وتجاهل  الشعب  ارادة 
وتاريخه وثقافته، وعليه فإننا نسعى 
لمواجهة  الجماهيري  الصعيد  على 
بها  قامت  التي  الممارسات  كل 
والفرس  والعرب  الترك  حكومات 
من استهدافها في تشويه ثقافة وتراث 
شعبنا، ونشرها ثقافة مشوهة موازية 
وعي  لنشر  مقابلها  في  ونسعى 
حقيقي بين شعبنا  ان نعمل وبجدية 
في تاطيره تنظيميا لمواجهة االعداء 

والتصدي للممارسات التشويهية. 

القيادي البارز يف احلزب الدميقراطي الكردستاني - العراق، األستاذ علي عوني 
يف حوار شامل مع ) يكييت (.

بهية مارديين يف حوار 
مفتوح مع ) يكييت ( 

ال لـدولة الـمـواطـنة

الصفحة )4(   

التنظيم هو مرحلة االستفادة الحقيقية 
قد  والذي   ، الجماهيري  العمل  من 
الوعي  الى  ما  مرحلة  في  يصل 
االنتقال  ثم  ومن  العطاء  وبالتالي 
التنظيم  الى  بالجماهير  الحقيقي 
واليقظة وحينها يمكن الدفع بهم الى 
وهنا ستكون هي   ، النضالي  العمل 
الوجه االبرز النجازاتنا ، وشخصيا 
العمل  في  طويلة  سنين  قضيت  فقد 
التنظيمي داخل منظمات الطلبة ومن 
عملت  وبعدها  الشباب  منظمات  ثم 
داخل منظمات البارتي ، ومن خالل 
عملي وتجربتي في هذا الميدان ثبت 
التنظيمي  الجانب  اهمية  مدى  لي 
الجماهير  يقظة  بلغت  مهما  النه   ،
ووعيها فانها  ال تثمر شيئا من دون 
كجداول  تصبح  حيث   ، تنظيمها 
ماء تتبعثر متفرقة في سهل منبسط 
عكس  و  فائدة،  اية  بال  وتتدرج 
المجاري  بتنظيم  قمنا  لو  فيما  األمر 
سيتشكل  وحينها  ببعضها  وايصالها 

معنا مجرى ماء منظم ومفيد .
للتوعية  واستثمارا  بيد  ويدا  ولهذا 
السياسية  واليقظة  المكتسبة  الثقافية 
الطلبة  من  الجماهير  صفوف  في 
شرائح  وكل  والنساء  الشباب  او 
المجتمع التي تناضل، ولكن وبذات 
العمل  في  سوية  تعمل  الوقت 
ان  سابقا  قلت  ومثلما   ، التنظيمي 
الوعي  إثارة  في  تنظيميا  نستهدف 
بمدى  وإحساسهم  الخاملين  لدى 
يعانيه،  الذي  واإلجحاف  الظلم 

اإلظهار بأن وطنه محتل ومن حقه 
تكون  ان  العالم  شعوب  ببقية  أسوة 
وقناعته  استيعابه  ومع   ، دولة  له 
حينها سيكون جاهزا لدخول معترك 
معترك  دخول  ثم  ومن  التنظيم 
النضال لتلبية حقوق وحرية الشعب 

والوطن .
بين  العمل  أن  فيه  الشك  مما 
على  التركيز  وبالتالي  الجماهير 
الكوادر  وتقديم  التنظيمية  البنية 
البنية  من  والقريبة  الفاعلة 
عوامل  أهم  من  هو  المجتمعية 
بقائه  وبالتالي   ، الحزب   تنامي 
ذلك  في  تقول  ماذا  المقدمة...  في 
الشقيق  حزبكم  تجربة  خالل  من 

والمناضل ؟

التتمة في ص2

الشجيرات، كنت أبحث عن المصدر 
لها؛  الحياة  سيضمن  الذي  المائي 
المنطقة كانت جافة، وال يمكن  ألن 
لشجيرات صغيرة ضعيفة أن تقاوم 
دون  من  المناخية  ظروفها  قساوة 
مستمرة،  رعاية  على  حصولها 
الشروط  مقدمة  في  يأتي  والماء 

المطلوبة لذلك.
وصحبه  الوزير  كان  بينما  هذا 
الرنانة،  بالخطابات  مشغولين 
عادة  التي  اإلعالمية  واألحاديث 
البث.  انتهاء  مع  مفعولها  ينتهي  ما 
يسأل  أن  الفيلسوف  قرر  لذلك 
التي  الكيفية  عن  الوزير  صديقه 
الشجيرات  رعاية  بموجبها  ستتم 
يتحقق  حتى  للمكان،  مغادرتهم  بعد 

التشجير؛  األساس من حملة  الهدف 
ولكنه فؤجئ بجواب صديقه الوزير 
لم  كنت  كما  زلت  ما  له:  قال  الذي 
تتغير. تدعو إلى المثاليات. نحن هنا 
والدعاية  التصوير،  أجل  من  فقط 
اإلعالمية، وتنتهي مهمتنا بعد ذلك. 
ربها  لها  الشجيرات  معناه:  بما  أي 

الذي سيقرر مصيرها.
قرأته  الذي  الكالم  بهذا  ذكرني  ما 
عاماً،  أربعين  نحو  قبل  لمحمود 
تم  ما  هو   بتصرف،  هنا  وأوردته 
اإلعالن عنه قبل أيام  حول الوصول 
المجلس  بين  مبدئية  توافقات  إلى 
الوحدة  وأحزاب  الكردي،  الوطني 
سيكون  أنه  وقيل  الكردية،  الوطنية 
المفاوضات  من  ثانية  لجولة  اساساً 

تبحث في تفصيالت موضوعات لم 
يتم االتفاق حولها، وأخرى لم تناقش 
أصالً. ففيما يتعلق بموضوع اإلدارة 
حزب  في  مسؤول  عنه  تحدث 
العمال  وحزب  الديمقرطي  االتحاد 
الكردستاني في الوقت ذاته قبل أيام 
قائالً: إن اإلدارة  موجودة، وما على 
وينضم  يأتي  أن  إال  اآلخر  الطرف 
إلى  بالنسبة  األمر  إليها. وكذلك هو 
قضية  أما  العسكري.  الموضوع 
التنصل  تم  فقد  والمغيبين  المعتقلين 
عنها  المسؤولين  غياب  بحجة  منها 
حزبياً.  أو  جغرافياً  أو  فيزيائياً  إما 
ال  واحد  كردي  يوجد  أنه  أعتقد  ال 
يريد وحدة الكرد، وتوافقهم. كما ال 
حمالت  ضد  واحد  مصري  يوجد 

التشجير. ولكن في الحالتين ال بد من 
لبلوغ  الضرورية  المقدمات  توفير 

المطلوب والبناء عليه.
السوري  الكردي  الموقف  فموحدة 
واقعية،  أسس  على  تكون  أن  بد  ال 
النوايات  أن  وتؤكد  الثقة،  تعزز 
للعمل  جدية  إرادة  وهناك  صادقة. 
كانت؛  التي  األخطاء  تجاوز  على 
شأنها  من  التي  الخطوات  واتخاذ 
جماعية  مشاركة  أمام  الطريق  فتح 
وتنفيذها،  القرارات  في  حقيقية 
آلية  ووجود  المسؤولية،  وتحمل 
والمحاسبة  للمساءلة  واضحة 
الموقف  وحدة  أن  كما  والمعالجة. 
الكردي السوري ال يمكن أن تكون 
بمعزل عن الموقف السوري العام؛ 

هي  السورية  الكردية  الحالة  ألن 
الحالة  من  جزء  المطاف  نهاية  في 
نتلمسه  لم  ما  العامة. وهذا  السورية 

في البيان اإلعالمي المشار إليه.

التتمة في ص2

في مثل هذا المقام!
إذ  له خصوصيته،  هنا-  أتناوله-  ما 
السوريين  يخص  ما  أتناول  ال  إنني 
في  الكرد  يخص  ما  وإنما  عامة، 
التي  المفاهيم  إن  حيث   سوريا، 
الدعوة«إلى-  دعاة«من  يطرحها 
أقول«مدعي«  وال  المواطنة-  دولة 
تعد جد إيجابية، في ما لو إنها طبقت 
امتداد  وعلى  سوريا،  تأسيس  منذ 
القرن الماضي، مع بعض اإلضافات 
ومنها  المفاهيم،  لهذه  والتطوير 
بخصوصية  الدستوري  االعتراف 
الكردي- كما سواه- وأنه ابن مكانه، 
وأن مكانه كردستان، ومنحه حقوقه 
من  التأكد  بعد  السيما  المشروعة، 
أنه لم تكن في التاريخ ثمة- سوريا- 
هذا  وفي  السايكسبيكوي،  بالمفهوم 
صنعها  التي  الخريطة  أن  مايؤكد 
المستعمرات،  تقاسم  الذي  الغرب 
إنما  نفوذه  ألجل  قسمها،  ثم  ومن 
انطلق من ثقافة غريبة عن مصلحة 
المكان:  مكونات  المكان.  أبناء 

...إلخ،  السرياني  الكردي-  العربي- 
يراع  لم  الخريطة  راسم  كان  وإذا 
فإن بضعة عقود.  المكان،  تكوينات 
فإن ما يكاد يقارب قرناً من الزمان 
كان كافياً الستدراك ما في األمر من 
خلل وتلفيق، وإنصاف المكونات من 
أجل وطن لجميعهم، ال محاولة إذابة  
وصهر المكونات جميعها في بوتقة 
يخرج  من  وقمع  وغريبة،  واحدة 
العنصرية  األنظمة   خطاب  عن 

المتعاقبة.
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أواِلً- الحزب الديمقراطي الكردستاني 
من  الطويلة  السنين  مدى  وعلى 
 ١٩٤٦ سنة  تأسيسه  منذ  النضال 
تجربته  خالل  ومن   ، اآلن  وحتى 
السياسي،  النضال  وخصوصية 
للكادر  خاص  ميكانيزم  دائما  وحدد 
والذي اعتمد اوال على الكادر الواعي 
والواثق من نفسه، الذي حظي باحترام 
تأسيس  في  ساهموا  وممن  المجتمع، 
ويقظة  بوعي  امتازوا  وممن  البارتي 
،وهناك  المجتمع  داخل  ملحوظتين 
ايضا ممن بنوا ذواتهم في كسب تلك 

الصفات. 
ثانيا - كان هناك معهدا خاصا بالبارتي 
الكوادر - حيث كانت تخرج  - معهد 
المؤهلة  الكوادر  من  دفعة  سنة  كل 
لإلنخراط في النضال ، ولكن بحسب 
تجربتي وخبرتي فأن النقطة األهم هو 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  أن 
الجماهيرية  المنظمات  خالل  ومن 
كمنظمات - اتحادات المرأة والشباب 
وفي  والجمعيات  والحرفيين  والطلبة 
لكوادر  كان  بالذات  المجاالت  هذه 
البارتي مثلما ذكرت سابقا دور مميز 
في نمو وتطوير وتقوية اتحادات، مثل 
اتحاد شباب  او  اتحاد طلبة كردستان 
كردستان،  نساء  واتحاد  كردستان 
اصبحت  الثالث  المنظمات  وهذه 
للبارتي مدرسة كبيرة لتهيئة وتخريج 
الحزب  وتجدد  قوة  واستمرار  كوادر 
ورفده  الكردستاتي،  الديمقراطي 
بالطاقات الشبابية ، وبقناعتي ان من 
بالدرجة  هي  الدفع  ذلك  عوامل  اهم 
الجماهيرية  المنظمات  تلك  االولى  
الثانية، عامل  الدرجة  والمهنية و في 
اإلستمرار البنيوي داخل التنظيم ذاته 
دورات  خالل  من  سابقا  قلنا  مثلما 
ايضا  نذكر  ان  علينا  ولكن  الكادر، 
واإلعالمية  الثقافية  البنية   - خاليا 
انوه  ان  احب  وعليه  الحزب،  داخل 
انه في هذا العصر قد خف دور ذلك 
نتيجة  تاثير النشاطات الشعبوية داخل 
من  لألسف  ابتدأت  والتي  األحزاب 
السليمانية واستهدفت قسما من الشباب 
النضال  استبدال  في  والتزال  وسعت 
على  عنها  عوضا  والتركيز  القومي 

المال .
ان سر قوة واستمرار و تدفق البارتي 
تخرج  التي  البنية  او  النبع  ذلك  هو 
المنظمات  تهييء  التي  وهي  الكوادر 
حتى  والشبابية  والمهنية  الجماهيرية 
جوانب  جميع  الشباب  يستوعب 
ثانيا  اما   ، اوال  وهذه  الحزبية  الحياة 
الجوانب  من  ببعض  تتعلق  فهي   :
ميثاق  يتضمنها  والتي  اإلستراتيجية 

الشرف للبارتي

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بقيادة المناضل مسعود البارزاني بعد 
المصير ونجاحه  استفتاء حق تقرير 
فرض  الذي  والطوق    ، جماهيريا 
عليه ، كثيرون استعدوا كرديا ودوليا 
لقراءة الفاتحة على دور هذا الحزب 

اسم  تحت  جديد  جسم  ظهور  أن  كما 
الكردية«  الوطنية  الوحدة  أحزاب   «
وذكرنا  للجميع،  مفاجأة  مثّل  أمر 
ظهرت  التي  الكثيرة  التسميات  بتلك 
منطقة  وفي  السوري،  الشمال  في 
اسم  على  للتغطية  تحديداً،  ادلب 
التسميات:  هذه  وآخر  النصرة،  جبهة 
هيئة تحرير الشام. هذا في حين يعلم  
التي  هي  النصرة  جبهة  أن  الجميع 
في  المزعومين  شركائها  بكل  تتحكم 
عنها،  اعلن  التي  الهالمية  الكيانات 

ومنها هيئة تحرير الشام نفسها. 
حزب  إلى  بالنسبة  كذلك  واألمر 
هذه  مثل  وفي  الديمقراطي.  االتحاد 
االتفاق  األفضل  من  كان  الحالة 
المالحظات  كل  رغم  مباشرة،  معه 
استقالليته،  ودرجة  سياساته،  حول 
والممارسات المثيرة للجدل التي أقدم 
عليها منذ دخوله إلى الساحة السورية 

بالتنسيق مع النظام.
مشتتة  المسؤولية  باتت  فقد  اآلن،  أما 
واألحزاب  المعني  الحزب  بين 

السياسة

الحزب  بأن  لهم  الصدمة  ،  وجاءت 
بقي الرائد وفي المقدمة بكردستان ، 

كيف تقرؤون ذلك ؟
حول حق تقرير المصير و ريفراندوم 
وبعد  سؤالكم  في  تفضلتم  مثلما   -
أنفسهم  جهزوا  كثيرون   ، اإلستفتاء 
واستعدوا على قاعدة مابعد البارتي ، 
اي ان البارتي لم يبق له دور ، ولكن 
في الواقع ان شعب كردستان وبوعي 
تتكلم  التي  االحزاب  بان  الحظوا 
بان  والحظوا  اإلستفتاء  من  بالضد 
الحزب الوحيد الذي عمل ويعمل من 
اجل حق الشعب الكردستاني ، خاصة 
وللتأكيد ايضا فان قرار اإلستفتاء كان 
هناك  وكانت   ، ايضا  إرادي  قرار 
الدول  ومن  مجتمعنا  من  اصوات 
المحيطة بنا تحاول ان تشهر بقيادات 
كردستان وتوصفهم بعمالء مرتبطين 
بدول مشبوهة ، وكما في السابق، فإن 
دائما اي  انفسهم وناهضوا  باعوا  من 
دائما  يسعون  كانوا  قومي  مشروع 
ال  الكردية  القيادة  ان  على  للتشويش 
تمتلك ارادتها وقرارها ، وبكل اسف 
فقد عملت امريكا واوروبا ايضا على 
 ، ارادته  يملك  ال  كمن  تظهرنا  ان 
االستفتاء  بان  جميعا  نتذكر  وحينها 
حينما  التنفيذ  من  قوسين  قاب  كان 
قالت امريكا بانه ال يجوز لكم إجراءه 
كان  وشعبنا   ، بدائل  أية  تقديم  دون 
بزخمه منخرطاً، ألنه في الحقيقة كان 
وتمكنا  اإلرادة   على  حربا  اإلستفتاء 
يزعم  من  أما  باإلرادة،  التشبث  من 
كركوك،  دون  من  أواإلستفتاء  بأننا 
وكانوا سيرددون ذات األسطوانة بان 

كركوك غير كردستانية

جديد  ومن  واآلن  ص2  في  التتمة   
قضية  ومثلها  كركوك  قضية  عادت 
كردستان وباسم شعبنا وقبل أن يحتلوا 
ريفراندوم،  بانجاز  قمنا  كركوك 
وكردستانيتها  بكركوك  احتفظنا  وقد 
وتعود  قريب  يوم   وسيأتي  بالقانون 
هذه  ولكل   ، كردستانها  الى  كركوك 
األسباب فقد كافأت جماهير كردستان 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
وكان  البرزاني،  مسعود  والزعيم 
اإلنتخابات  في  الكبير  التصويت  ذلك 
لصالحنا، وذلك كدليل اثبات على ان 
التضحيات  ويقدم  ويقاتل  يناضل  من 
وبشكل  الديمقراطي،  الحزب  هو 
ورمز  االول  الميدان  رجل  خاص 
الزعيم  الكردستاني  القومي  النضال 
غيره  كان  بينما  البرزاني،  مسعود 
يذهب ليناور ويبحث عن صفقات او 
الديمقراطي  عكس  لحزبه  مناصب 
هي  الوقائع  هذه   ، الكردستاني 
معاصرة وليست من ايام احسان باشا 

حتى تغيب عن الذاكرة .
ألولئك الذين يتشدقون بالقول بأن هذا 
 ، البرزاني  آل  او  لبيت  هو  الحزب 
أريد ان اوجه لهم سؤاال منذ اكثر من 

مائة وخمسين سنة هم في الميدان، منذ 
ايام الشيخ محمد البرزاني والى اآلن 
عائالت  بأن  نذكر  ان  علينا  وهنا   ،
عائلة  مثل  ناضلت  ايضا  أخرى 
بيران  سعيد  شيخ  وعائلة  بدرخان 
وايضا عائلة بيشوا قازي محمد وشيخ 
وحركات  وسمكو  الحفيد  محمود 
كردستانية،  وشخصيات  وتنظيمات 
التي  الوسائل  وبكل  اعداءنا  ولكن 
هذه  من  النيل  استطاعوا  لهم  أتيحت 
العائالت، حيث قتلوا بعضهم وسجنوا 
منهم  ،وقسم  اآلخر  بعضهم  ونفوا 
أرضخوهم وقسم تم شراؤهم ... وقد 
غيبت غالبية تلك العائالت عن الساحة 
، اما عائلة البرزاني فقد استمرت في 
 ، الكفاح  في  مستمرة  وبقيت  نضالها 
تتجسد  اصبحت  بنضالها  العائلة  هذه 
القومي  النضال  قيم  حولها  ومن  فيها 
واصبحت انموذجا نضاليا في أجزاء 
كردستان االربعة لشعب تواق للحرية 
 ، كاملة  حقوقها  وتثبيت  جهة،  من 
هذه العائلة التي قادت اروع تجربتين 
الكردستاني  التاريخ  في  نضاليتين 
وقرار   ١٩٩١ انتفاضة  بها  واعني 
اإلستفتاء التاريخي على صعيد عموم 
استمرارية  بفضل  وكلها  كردستان، 

الثورة التي قادها البرزانيون ..
القضية  مستقبل  الى  تنظرون  كيف 
األفضل  والحل  ؟  بشكل عام  الكردية 
بعد  سوريا  في  الكردية  للقضية 
قبل  من  واإلنكار  للظلم  تعرضها 

الحكومات المتعاقبة منذ اإلستقالل؟
الكردية  القضية  مستقبل  ان  بالتاكيد   
بزخم  متعلق  هو  شك  ادنى  وبدون 
ونمل  نكل  أال  يجب  وعليه  نضالنا 
خاصة أننا ندرك بأن الشرق االوسط 
االربعة  الدول  هذه  قاعدة  على  بني 
المحتلة لكردستان وجميعنا يدرك بان 
ماتم من التشكالت الحديثة للدول تمت 
وبريطانيا،  فرنسا  رغبة  على  بناءا 
بل لشعوب  فقط  للكرد  لم تسء  وهي 
االزمات  وصلت  واليوم   ، عديدة 
درجاتها  اعلى  الى  االوسط  بالشرق 
بحيث بات من الضروري جدا ايجاد 
يوحي  والواقع   ، مصيرية  حلول 
جغرافية  لترتيبات  إعادة  هناك  بان 
جديدة  دول  إليجاد  والسعي  جديدة 
على قاعدة قومية ودينية ، وعلينا أال 
نخدع أنفسنا ونعيد الى تلك الشعارات 
الفارغة كما كان يقال - كلنا اخوة .. 
كلنا مسلمين .. او ان هدفنا هو اخوة 
انفسنا  مع  واضحين  لنكن   - الشعوب 
باننا  ونعلنها صراحة  اآلخرين،  ومع 
اولئك  وعلى   ، القومية  دولتنا  نريد 
الدولة  زمن  بان  يزعمون  الذين 
القومية قد ولى، إذاً على بريطانيا ان 
فرنسا  وكذلك   ، دولتها  وتفكك  تحل 
الدول  وحتى  والفرس  وروسيا  ايضا 
الفرصة  نفوت  ال  ان  علينا   . العربية 

في  المفرطة  للفلسفات  فريسة  ونقع 
اإلشتراكيات  او  اإلنساني  زعمها 
او  الشيوعية  ومعها  الديمقراطية 
لم  هي  المرحلة  حيث   ، اإلسالموية 
واعني  القومية  الدولة  مرحلة  تزل 
 ، القومية  بخاصيتنا  كردستان  بها 
وان  الحرية  في  القادم  مستقبلنا  وهي 
فعلينا ان نستعد وننتظر  كنا جاهزين 
محطتها  في  اإلستقالل  قطار  لنستقل 
هو  جهزناه  الذي  الوحيد  والملف   ،
لمجريات  وبالنسبة   ، اإلستقالل  ملف 
غرب كردستان ، من الواضح ان كل 
اآليديولوجية  والتلوينات  المسميات 
والعالقات ان مع نظام االسد او ايران 
.. في كردستان هناك وجهتا  ستنهار 
الكرد  في  ترى  منها  واحدة   : نظر 
اقلية مهاجرة او مجرد ضيوف وعلينا 
الممكنة ومع  ان نسعى وبكل الجهود 
بلغتنا  بالتعلم  لنا  للسماح  الرجاء  كل 
او منحنا بعض الوظائف وما شابه ، 
اما وجهة النظر االخرى فتنطلق من 
رؤية أننا شعب ولنا كامل الحق بتقرير 
 ، القومية  دولتنا  بناء  حتى  مصيرنا 
فنحن   ، محددة  ووظائف  مطالب  ال 
نعيش على ارضنا التاريخية والمسماة 
كان  االساس  هذا  وعلى  بكردستان 
الغاصبة  الدول  مع  دائما  صراعنا 
وعند  الشعب  وحق  الجغرافيا  على 
اإلقرار بمبدأ حق تقرير المصير بما 
فيها اإلستقالل، حينها يمكن التفاوض 
مثل  اتحادية  اخرى  اشكال  على 
االتحاد االوروبي او اي شكل يتناسب 
 ، ذلك  وغير   ، االوسط  الشرق  مع 
قد  الكرد  بان  يتذكر  ان  الجميع  على 
ناضلوا منذ اكثر من مائة سنة ولديهم 
اخرى  سنة  لمائة  للنضال  استعداد 
ناضلوا  الكرد  بان  تذكر  وعليهم   ،
جعفر  مير  بقيادة  العباسيين  ايام  منذ 
اآلن  والى  خورمي  وبابكر  داسمي 
التزال الثورات مستمرة ، وشعبنا لم 
يكل ولم يمل وكذلك لم يرضخ ، وفي 
ما  فكل  كردستان  غرب  الى  العودة 
يتم هناك هو وقتي وعلى ب ك ك ان 
يتغير ليس هناك فقط، بل وفي شمال 
كردستان ، وكلنا يالحظ بانها أفلست 
وممارساتها  لشعاراتها  نتيجة  حقيقة 
الممارسات  خالل اربعين سنة ، تلك 
فقط  ليس  تهدف  بأنها  تزعم  والتي 
 ، اجمع  العالم  بل  كردستان  تحرير 
وكلنا أمل في ان يتمكن شعبنا في الحد 
من هيمنة هكذا تنظيمات شمولية اينما 
استقرت، جلبت معها عسكر ايران او 
تركيا وغيرها ، وان يتم بناء احزاب 
حقوق  عينيها  نصب  تضع  حقيقية 

الشعب الكردي .
 ماذا تقولون حول التحول من الحرف 
تأِت هذه  ألم  الالتيني..  إلى  الفارسي 

الخطوة متأخرة ؟
موافق  بالمائة  مائة  وبنسبة  شخصيا 

اآلرامية  الحروف  استبدال  على 
بعضهم  يعتبرها  وربما  العربية  او 
بالحروف  واستبدالها  الفارسية 
ثقافات  الى  ستقربنا  النها  الالتينية، 
تصاميم  الى  تدفعنا  ولن  العالم 
بمفاتيح  كيبوردات  او  كمبيوترات 
وكذلك  شعبنا  كاهل  فنثقل  خاصة، 
أال  علينا  و  الكتب  وتغيير  الطابعات 
اإلرهاب  عن  ستبعدنا  بانها  ننسى 
من  بعضا   ألن   ، اجزاء  ثالثة  في 
بالحروف  المامهم  مجرد  شعبنا  ابناء 
الى بعض  يتوجهون  العربية  والقراء 
من الكتب والمصادر اإلسالمية ومن 
يعطونها  الحقيقي،  للفحوى  فهم  دون 
تفاصيل ومفاهيم غير حقيقية ، واؤكد 
الحرف  الى  التحول  مع  انني  مجددا 
التعني  الالتينية  واعتماد   ، الالتيني 
تاثير  تحت  وقعوا  الكرد  بان  مطلقا 
حينما  جالدت  الراحل  الن  اتاتورك، 
يكن  لم  الالتيني،  الحرف  اعتمد 
بعد  ارادته  كامل  فرض  قد  اتاتورك 
ابداع كردي  الالتيني هو  والحرف   ،
صرف وجهد كبير كان قد بذل حتى 
وصلت الى هذه المرحلة التي ننفذها 
ممانعي  ان مسوغات  االمر  وواقع   ،
 ، بهتان  هو  الالتيني  الحرف  اعتماد 
مثل  عديدة  صعوبات  لوجود  وذلك 
اللهجات واسباب اخرى هم ال يرغبون 
يضاف  الالتينية،  الحروف  باستخدام 
القومي  الوعي  نضوج  عدم  ذلك  الى 
االخوة  عند  خاصة  التخوف،  وكذلك 
الصوران، النهم يعتقدون بأن األكثرية 
من أبناء شعبنا الذين يكتبون بالالتينية 
الكرمانجية، وسيتم  اللهجة  سيتعلمون 
وقسم  العازل،  الجدار  ذلك  ازاحة 
استخدام  اليريدون  الذين  اولئك  من 
ال  من  انفسهم  هم   الالتيني  الحرف 
يريدون الوحدة الوطنية ايضا ، واآلن 
وغرب  بكردستان  كتبنا  نطبع  نحن 
ولكن  الالتينية،  بالحروف  كردستان 
ماالسر والفائدة في استخدام الحروف 
اآلرامية والعربية وبذلك هم يحرمون 
والروايات  الكتب  قراءة  من  ذواتهم 
ولو   ، الراقية  الشعر  دواوين  كما 
الالتينية  الحرف  الى  الكتابة  تحولت 
سيتعلم  ومعها  بتأن،  القراءة  ستكون 
وهكذا  الكرمانجية  اللهجة  القارئ 
 ، والهورامية  الصورانية  اللهجة 
للحرف  سوران  معرفة  لعدم  ونظرا 
الالتيني ويقابله اآلخرون بعدم معرفة 
تؤدي  قد  فانها  السورانية  الكتابة 
الى  الشرخ ، أضف  لتوسعة  مستقبال 
السوفييت  بالد  في  كردنا  ان  ذلك 
الحروف  يستخدمون  هم  السابقة 
الكريليكية ،وعليه فمن يود الكتابة او 
يتعلم  ان  عليه  الكردية  باللغة  القراءة 
الحروف  بنماذج  والكتابة  القراءة 
الثالث ، وعليه فأنا مقتنع جدا بأهمية 
في  ولكن  الالتينية  الحروف  اعتماد 

كردستان الزلنا نعاني تماما من بعض 
لعدم  عملي  كانعكاس  الحساسيات 
تطور الوعي القومي الذي اليزال في 

الواقع طور البناء.
المرأة الكردستانية في اإلقليم، رغم 
وحكومية،  حزبية  مناصب  تسلمها 
لكن أال ترى بأن المنظمات النسوية 
بقية  مثل  اكثر  تتفاعل  ان  يجب 
في  المدني  المجتمع  منظمات 

كردستان ؟
في  المفترض  ودورها  المرأة  حول 

الحياة اليومية 
الشعب  بحق  مورس  التي  والظلم 
الكردي وبالدرجة االولى عليها وفي 
آلية مشاركتها وانخراطها المجتمعي 
تمنح  لم  حيث  المطلوب  دون  هو 
الحقيقية  الفرصة  الكردية  المراة 
في  مرتبطة  وهذه   ، تستحقها  التي 
الواقع بجملة عوامل اولها : القوانين 
وعلى  كردستان  في  الموضوعة 
الرغم من ان كاك نيجيرفان قد أصدر 
مجلس  رئاسة  يترأس  كان  حينما 
والعامل  كثيرة  قوانين  الوزراء 
الثاني هو الواقع اإلجتماعي بعاداته 
التي ال تعطي المرأة اهميتها الحقيقية 
والعامل الثالث هو ان القوانين الجيدة 
لوحدها ال تكفي ان لم ترافقها تطور 
وفكريا  ثقافيا  المجتمعي  الوعي  في 
في تقبل المراة بالساحة العملية ، في 
اقليم  في  الميادين وخاصة  كثير من 
كردستان هناك مهام كبيرة تصدرتها 
التدريببة  المهام  في  فمثال   ، المراة 
حتى للبيشمركة هناك امرأة وبمركز 
متقدم فيها وكذلك في القطاع الصحي 
جدا  كبير  دورا  النساء  تلعب  حيث 
قطاع  في  وكذلك  القطاع  هذا  في 
هناك  ايضا  والشرطة  البيشمركة 
حضور لهم وينمو ايضا ، اما اذا ما 
تساءلنا هل يرضينا ذلك ؟ بالتاكيد ال 
أن  الرئيس هو  السبب  بأن  وطبيعي 
مجتمعنا اليزال بحاجة للوصول الى 
قناعة تامة بضرورة ان تكون المرأة 
فمن    ، العملي  الميدان  في  حاضرة 
هامة  قوانين  لدينا  القانونية  الناحية 
النزال  ولكننا  المراة  حقوق  تضمن 
في  تفعل  اخرى  قوانين  الى  بحاجة 
امرا  وتجعله  للمرأة  العملي  الواقع 
طبيعيا ، فمثال هناك في بعض الدول 
اختيار  في  الحق  للمرأة  المجاورة 
مهنتها التي تختارها سواء طبيبة او 
سائقة ، وزيرة .. محامية ..مهندسة 
.. الخ في هذه الحالة ال مشكلة مطلقا 
ومشكلتنا هي فقط بالواقع اإلجتماعي 
تطور  مع  المتناسب  الوعي  وخلق 

وتوسع دور المرأة ..

احزاب  بها، وهي  أتى  التي  التزيينية 
أوهيمن  أوجدها،  الذي  هو  أنه  نعلم 
أي  أن  حتى  بها،  ويتحّكم  عليها، 
على  اليتجرأ  مسؤوليها  من  مسؤول 
دون  من  أحدهم  على  السالم  مجرد 
االتحاد  حزب  مسؤولي  موافقة 

الديمقراطي.
ولكن مع كل ذلك، ينتظر الكرد نتائج 
المرحلة  في  ستكون  التي  المباحثات 
المبدئية  التفاهمات  حول  المقبلة 
المشار إليها؛ هذا رغم تباين الموقف 
ودرجة  عنه،  االعالن  تم  ما  حول 

تفاؤلهم به.
كله،  المشهد  في  المهم   الجديد  األمر 
اعلن  لما  األمريكية   الرعاية  هو 
دهوك  اتفاقية  إلى  والعودة  عنه، 
القادمة  للمفاوضات  كأرضية   20١٤
الرئيس  رعاها  التي  االتفاقية  وهي 
أن  مؤداه  وهذا  بارزاني؛  مسعود 
تعاملهم  في  انتقلوا  قد  األمريكان 
من  السوري  الكردي  الملف  مع 
واالستخدامات  الترتيبات  مرحلة 

إلى  األمني  والتنسيق  العسكرية 
مرحلة التفاهمات السياسية، وهو أمر 
الرؤية األمريكية  انه ينسجم مع  يبدو 
في  القادمة  المرحلة  الستحقاقات 
يستنتج  سوريا والمنطقة عموماً. وما 
والتصريحات  التحركات  مختلف  من 
وجود  هو  والتسريبات،  والمعطيات 
العمل  حول  روسي  أمريكي-  تفاهم 
سوريا.  في  سياسي  حل  أجل  من 
هذا  يكون  أن  المستبعد  من  وليس 
التوافق الكردي المبدئي ، خاصة في 
جانبه السياسي، مقدمة إلشراك حزب 
االتحاد الديمقراطي ضمن إطار تكتل 
واللجنة  المفاوضات  هيئة  في  عائم  
االلتفاف  أجل  من  وذلك  الدستورية، 
بالتنسيق  وربما  التركي،  الفيتو  على 
مع الجانب التركي؛ ولكن بشكل غير 
معلن، وذلك تقديراً لحسابات داخلية، 
أو تفاهمات بين الدول المعنية بالملف 

السوري بصورة عامة.
ولكن في جميع األحوال، ال يمكن ألي 
أن  سوريا  في  كردي  كردي-  تفاهم 

يكون مثمراً فاعالً ما لم يكن متفاعالً 
على  ومحافظاً  السورية،  الحالة  مع 
أفضل العالقات مع المجتمع المحلي، 
والمجتمع السوري العام، ألن القضية 
نهاية  في  هي  سوريا  في  الكردية 
الوطنية  القضية  من  جزء  المطاف، 

السورية العامة.
الحاسم  هو  األمريكي  الموقف  ويبقى 
الملف  في  سواء  األحوال،  جميع  في 
مختلف  في  أم  السوري،  أم  الكردي، 
النظر  بغض  ولكن  المنطقة.  ملفات 
التفاهمات  تظل  شيء،  كل  عن 
المكونات  سائر  بين  الداخلية 
أي  دون  من  المنطقة  في  المجتمعية 
أهمية خاصة  ذات  استثناء،  أو  تمييز 
الموقف  في  التاثير  إمكانية  جهة  من 
األمريكي نفسه، الذي يظل متمحورا 
حول األهداف االستراتيجية للواليات 
في  يتدخل  وال  األمريكية،  المتحدة 
حساباته  يقيم  وال  المحلية،  التفاصيل 
الديموغرافي  التغيير  مسائل  على 
على  يركز  وأنما  المختلفة،  بأشكاله 

المعادالت التي تضبط التوازنات في 
المنطقة.

هو:  هنا  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال 
هل أصبح الكرد جزءاً من المعادالت 

المعنية؟
 ما يستنتج من المعطيات والمؤشرات 
جزءاً  باتوا  قد  العراق  كرد  أن  هو 
من تلك المعادالت . أما كرد سوريا، 
شرقي  منطقة  في  المحلي  والمجتمع 
الفرات عموماً، فاألمور بالنسبة إليهم 
في  والكل  اآلن.  حتى  واضحة  غير 
انتظار التوافقات الدولية النهائية حول 
الحل السياسي، ويشار في هذا السياق 
إلى اآلمال المعقودة على قانون قيصر 
-7-١7 في  التنفيذ  حيز  دخل  الذي 
بصورة  تزامن  تاريخ  وهو   ،2020
الفتة مع تاريخ االعالن عن التوافقات 
الكردية. وهناك من يتساءل حول هذا 
الصدفة؟  بمحض  كان  هل  التزامن: 
الرسائل  حزمة  ضمن  كان  أنه  أم 
األطراف  بين  األيام  هذه  المتبادلة 
لم  إن  المتنافسة،  والدولية  اإلقليمية 

مؤثرة  أدوار  على  المتصارعة،  نقل 
في سياق المعادالت الجديدة. ومن بين 
عمليات  إلى  هنا  يُشار  الرسائل  تلك 
القصف التركي لمناطق عدة في إقليم 
القصف  وكذلك  العراق،  كردستان 
الموقف  تطورات  أن  كما  اإليراني. 
الوفاق،  حكومة  لصالح  ليبيا  في 
والمساندة األمريكية الضمنية للموقف 
الروسي  الدعم  مواجهة  في  التركي 
الموقف  وتطورات  حفتر،  لقوات 
الذي  والتشنج  العراقية،  الساحة  في 
والتمهيد  ادلب،  منطقة  راهناً  تعيشه 
لمناوشات جديدة هناك عبر  الروسي 
الرسائل  تلك  كل  النظام؛   واجهة 
عسيرة  مخاض  حالة  أعراض  تمثل 
تعيشها المنطقة نتيجة احتضار القديم، 
بعد  يولد  لم  الذي  الجديد  وانتظار 
اإليطالي  الفيلسوف  تعبير  حد  على 

غرامشي.
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أجرى الحوار : ليلى قمر  
 و وليد حاج عبدالقادر 

آل عالنة وكنز اإلرث املنسي حوار موسع مع املبدع هجال امحد عالنة
بهاء  عشقت  التي  العائلة  هذه  عالنة  آل 
وانسجمت  ُكردستان  جبال  وشموخ 
كما  جمالها  صميمية  مع  حقيقية  بمضاهاة 
تزهر  بيئاتها  قسوة  في  بعنفوان  وتصقلت 
حينا ربيعا يانعا وتصفر فيها الحياة وتذبل 
ذلك  وكل   ، جديد  من  لتنضج  زهورها 
رافقتهم  نقية  غنائية  تراتيل  انغام  على 
البل الزمتهم في حلهم وترحالهم ولتندمج 
فتجري  الدماء  كما  وتتداخل  اجسادهم  في 
مستدام  وكنبض   ، أجسادهم  شرايبن  في 
هذا  ترسيخ  رحى  خاللهم  من  دارت 
اإلرث يتوارثونه جيال بعد آخر ، واصبح 
سريالية  ذاكرتهم  في  انطبع  الذي  التراث 
حسرات  وتنتج  حينا  يطرب  فولكلور 
اغتيل  عزيز  او  تاهت  لحبيبة  إن  حنينية 
ميثولوجي أصر  ولربما هي فضاء إلرث 
تتزين  او  دوموزي  خالله  من  يتخفى  ان 
ثنايا  بين  من  يظهرا  أن  صمما  وقد  إينانا 
قمة  عالنة  آل  انهم   .. موروثاتهم  كنوز 
لربما   - كنوز  وخزنة  اإلرثي  الشموخ 
بها - وغالبيتنا سيتحسر  بعضنا سيستخف 
اهمالنا  ستلعن  القادمة  واالجيال  وسيندب 
لرسالتهم التي حملوها لنا بأصواتهم  .. آل 
عالنة الممتدة على خارطة اكثر من جزء 
كردستاني .... يسرنا في الجريدة المركزية 
ان  سوريا   - الكردستاني  يكيتي  لحزب 
نستضيف هنا الفنان الشاب الخلوق هجال 
احمد عالنة والذي روعة اإلسم وحده تغنيه 
الكردي  الوسط  في  خاصة  التعريف  عن 
فهو وليد أسرة حملت على عاتقها توارث 
لنا  أبا عن جد، ولتسمحوا  اإلرث األصيل 
ان نرحب به باسمكم جميعا  وسنبدأ سؤالنا 

األول له : 
وحدثتنا  تفضلت  لو   : هجال  ماموستا 
عن أصل عائلة عالنا ؟ وماهي جذورهم 
وساللتهم ؟ وكيف دخلت عائلة عالنة هذا 
الصدفة  كانت وليدة  الهام ؟ وهل  المحفل 
المدينة  بوتان  جزيرة  في  التنقل  عبر 
العائلة  إن  أم   .. ؟  وزوزان  ومحيطها 
خاصة  سحيق  زمن  منذ  وراثة  تناقلتها 
وان غالبية اغانيها تراثية وفولكلورية ؟ 

أم امتهنتها كمهنة معيشية 
قمر  ليلى  األستاذة  بكما  أرحب  البداية  في 
بنت ديريك وابن العم وليد حاج عبدالقادر 
الجزيري .. وشكرا لكما ومن خاللكما الى 
الحزب  اعضاء  وكل  يكيتي  جريدة  كادر 
على هذه اللفتة الكريمة واعلم بانها ليست 
المرة االولى التي تتعرضون فيه للتعريف 
من  تاريخها  عبر  بذلته  وما  عالنة  بآل 
دور في حفظ كثير من التراث والفولكلور 
وها   ، وأجيال  اجيال  عبر  ونقلها  الكردي 
انذا أيضا أسعى بكل جهدي ألبقائها متدفقة 
.. وفي العودة الى أسئلتكم في أصل عائلة 
بوطان  في  عاش  او  ولد  من  فكل  عالنة 
القومي  النضال  في  انخرط  او  ومحيطها 
واهتم بقضية شعبه يعرف بأن عائلة عالنا 
الصميم  بقلبها ومنخرطة في  هي موجودة 
على  الحفاظ  في  متميز  ريادي  وبدور 
تراث  كانوا حملة  لقد   ! نعم   ، العظيم  هذا 
وثقافة كردية أصيلة ونقية كانت ولم تزل 
شوكة في حلق األنظمة الشوفينية المتعاقبة 
القومية  الهوية  طمي  تستهدف  كانت  التي 
العائلة ؟ فوالدي  الكردية ولغتها . أما عن 
إبن  عالنه  ابن  وهو  أحمد  هو  هللا  رحمه 
أحمد بن عالنة  الملقب بعالنة وبعده  علي 
تعود  فهي  العائلة  نسب  واما   .. وهكذا 
لعشيرة )كرى - keriye (الكردية .. وكان 
معرف  شعبي  وحكيم  طبيب  االكبر  الجد 
انتقلت  وقد  أبيه  من  بدوره  أورثها  وقد 
اآلباء  من  الفن  مع  بالترافق  المهنة  هذه 
الى  الكبير  عالنة  من  وكمثال  األبناء  الى 
احمد وبالتسلسل وبالوراثة حتى وصلت لي 
شخصيا وقد سبقتني الى اخوتي االكبر مني 
قبال فمارسها اخواي صبري وعبدو عالنا 
الطارئة  للحاالت  تتم  كانت  والتحكيم  وانا 
االفاعي  لدغات  مثل  الجبلية  المناطق  في 
والعقارب وامراض دموية مثل - نشتا - . 
ذاع صيت عالنة الكبير ببراعته في مهنة 
الطب الشعبي ، وگان حينها يعيش في قرية 
ينطلق  )الشرفية( وهي قرية جبلية  وكان 
فيلف  الشعبي  الطب  مهنة  لممارسة  منها 
القرى الجبلية )ديرشو( ) برتور() داراي(
ووقتها   ، )جنيد(   كرن(  للى()  دشتى   (
باچير - عبارة عن   - بوتان  كانت جزيرة 
فقط  بلك(   برج  وكان)  جدا  قلعة صغيرة 
الى قسرا مير  فيها إضافة  الواضح  المعلم 
، وكان عالنة والد الجد عازفا بارعا للناي 
بعده  ومن  بوتانية  ألغاني  ومغنيا  وحافظا 
منهج  على  سار  والذي  اإلبن  عالنة  جاء 
ابيه في مزاولة مهنة الطب الشعبي ، وقد 
ذكر بأنه وفي زمنه اصيب واحد من أمراء 
بوطان بمرض - لألسف ال اعلم من كان 
وكانت   - والده  ام  بدرخان  مير  هو  وهل 
 ، موجعة  كبيرة  دملة  فخذه  على  نما  قد 

شعبي  كطبيب  عالنة  شهرة  ان  وحيث 
وامام   ، حينها  المحيط  في  انتشر  قد  كان 
عجز حكماء كثيرين عن معالجة األمير ، 
اوصاه بعضهم باستدعاء عالنة من القرية 
، وبالفعل تم استقدم عالنة الى قصر المير 
شفي  أيام  او عشرة  ألسبوع  معالجة  وبعد 
في  البقاء  عالنة  على  أصر  الذي  األمير 
ورضخ  فيها  واإلستقرار  بوتان  جزيرة 
فقد  العائلة  باقي  اما  األمير  لطلب  عالنة 
ظلوا في قرية - شه ره فية - . ومن بعده 
الذي هو  ثم عالنة واحمد  احمد ومن  جاء 
سرد  الى  باالنتقال  هنا  وسأوجز  والدي 
مقتطفات من محطات رئيسية في حياته ، 
 - فية  ره  شه   - قرية  ذات  في  استقر  فقد 
وتزوج ومن ثم انتقل الى - دشتا لال - حيث 
بنى بيته وكان له قطيع من الغنم ومزرعة 
واخت  أخين  لوالدي  كان   ، ايضا  كرم 
يصغرونه سنا وهما بشير ورشيد ورحيمة 
أصابته  جدا  وسيما  شابا  بشير  وكان   ،
 ، أيضا  طويلة  قصة  وهي   ، بلعنة  فعال 
اما رشيد والد بهزاد وسردار وعبدالرحيم 
المشهورين  بوطان  مغنيي  من  كان  فقد   ،
وكان   ، الفولكلور  راية  بالفعل  واستلم   ،
ولكنة  دقيقة  وبأداء  فذ رائع  يتمتع بصوت 
البوطانية  بلهجته  واالهم   ، النطق  سليمة 
الفسحة  هذه  بان  المؤكد  ومن   ، الجميلة 
من الحوار لن تكفي لسرد ابداعات وحياة 
هذا المبدع فعال كان وبامتياز ، أما رحيمة 
في  وعاشت  وانجبت  تزوجت  فقد  االخت 
ديريك بعد االنتقال اليها مع اخوتها وقضت 
معظم حياتها في ديريك الى ان توفاها هللا 
وسامته  الى  فباإلضافة  بشير   عمي  أما   .
جدا  بارعا  عازفا  كان  فقد   ، المشهودة 
للزرنة الذي اتقنها من - عالنة - اما كيف 
بالطبابة  مرتبطة  قصة  لها  فهي  ؟  اتقنها 
الشعبية ، حيث عالج - عالنة - امرأة من 
جزيرية  عائلة  وهي  تحتو  ي  گولي  عائلة 
للزرنة  جدا  ماهر  عازف  وهو  مشهورة 
ومنه تعلم احمد وبشير الزرنة وخاصة هما 
من اخواله ومعه اخذ احمد يقرع الطبل ، 
ونظرا لظروف المعيشة القاسية سيما زمن 
الجوع والغالء وبعد وفاة اخوه بشير توقف 
احمد عن الموسيقى حوالي عشرة سنوات 
عليه  وألحوا  المحيطون  احرجه  ان  الى 
كثيرا في العودة اليها لصوته الجميل واداءه 
البارع للفن بمقامه البوطاني ... وفي فترة 
من الفترات وبعد استقراره ببوطان كبرت 
عائلته وازدادت نفوسها ، وفي تلك المرحلة 
كانت الخدمة العسكرية التركية من اصعب 
الفلتان  يستطع  ولم  واجهته  التي  االمور 
فيها ألربعة  للخدمة وبقي  منها حيث سيق 
الهروب  فرصة  له  الحت  ان  الى  سنوات 
ميرها  عند  واختبأ  بوطان  الى  عاد  حيث 
هناك  اإلختفاء  ظروف  لصعوبة  ونظرا   ،
العراق  كردستان  الى حيث  بعائلته  انطلق 
 ( الى  انتقل  في زاخو ومنها  فترة  واستقر 
كلها صالحي عمري تمر آغا عشيرة باتوا 
وكانت  سنوات  ثالثة  هناك  بقي  حيث   .  )
عجاف على كل الناس ولقمة العيش كانت 
في  وخاصة  وشجاعة  عزيمة  الى  تحتاج 
،ولشجاعته  الدول  بين  التهريب  عمليات 
 ، آغا  لعمر  األول  المقرب  وجرأته أصبح 
ومع ذلك لم يحل له الوضع فقرر اإلنتقال 
وهناك   ، سوريا  كردستان  الى  بعائلته 
في  ليستقر  سوريا  كردستان  الى  توجه 
امرأة  اختطف  سوريا  وفي  ميرو  سيكركا 
عالنة  تزوج  فقد  الواقع  وفي   ، وتزوجها 
عالنة  احمد  وعائلة  مرة   ١2 من  اكثر 
فمن   ، كثيرا  وازدادت شخوصها  توسعت 
الى ٦00  صلبه يمكن تعداد حوالي ٥00 
عائلة ، اما بالنسبة للفن فقد امتهنتها العائلة 
أبا عن جد وشخصيا  اجيالها  الى  وانتقلت 
ان  الى  جدود  سبعة  الى  ايصالها  استطيع 
بشير  وكمثال  احفادهم  احفاد  الى  وصلت 
عالني  احمدي  حفيد  وهو  صبري  ابن 
وصبري  بشير  وايضا  احمد  بشير  وابن 
في  يزل  لم  وهو  سوريا  في   . الخ  ووو 
الفرنسي  المستشار  على  تعرف  سيكركا 
اليه في واحدة من حفالتهم  استمع  ان  بعد 
واكرمه المستشار كثيرا واسكنه مع أسرته 
في قصر - مامه شور - ومن جديد يخطف 
من  وكان  بورز  قرية  الى  ويهرب  امرأة 
وعوائل  شمامة  يوسف  بوروز  سكان  بين 
محمدي  حاجي  عائلة  ومنهم  أيضا  كردية 
مصطي ، وهناك اشتغل بالفالحة ايضا ألى 
كان  الذي  آغا  رسول  الى  خبره  يصل  ان 
حينها في تل خنزير - رسول آغا هو والد 
عكيد آغا واحمد آغا وهو جد كنعان وميجر 
وكمال - فاستدعاه اليه ووهبه قرية حبلحوا 
واستقر فيها عدة سنوات رغم عدم تجاوب 
 ، اقربائه  سوى  معه  بالذهاب  عوائل  عدة 
إال  القرية  في  بالزراعة  انشغالهم  ورغم 
واظبوا  بل  الفني  عملهم  يهملوا  لم  أنهم 
عليها ، وكون القرية كانت مالصقة للحدود 
االتراك مزعجة  الجنود  استفزازات  كانت 
لهم فآثروا ترك القرية والتوجه لإلستقرار 
في ديريك . عن كيفية دخول عائلة عالنة 

ففي  ؟  العريق  الفن  من  الهام  المحفل  هذا 
جانب  فإلى   ، سابقا  ذكرنا  وكما  الحقيقة 
مهارة والدي في الطب الشعبي ، أتقن ايضا 
العزف على الزرنة التي اكتسبها كما اسلفنا 

سابقا من بيت خاله تحلو .
التراثي ومن كافة  المخزون  كم هائل من 
المقامات ؟ من أين وصلتهم هذا الكم من 

الفولكلور ؟ .
متوارثة  وهي  المقامات  يغنون  كانوا  هم   
وجده  والده  عن  نقال  والدي  لي  قال  وقد 
بأن جدهم األول قد غنى اغاني بيليتا مثل 
دنيايي مدگو او رش مالي وغيرها وتتالت 
فقد  ابي  اما  يغنوها  اخذوا  التي  المقامات 
اكد لي بان كثيرا من االغاني حفظتها عن 
بأنه  أكد  بدور  والذي  عزير  يوسفي  خالي 
جد  اي  عالني  بافي  أحمدي  من  حفظها 
عبدالعزيزي سمي  الراحل  اكد  وقد   ، ابي 
من  وهو   - كوندك  قرية   - من  هللا  رحمه 
أشهر من غنى المقامات في الفترة االخيرة 
بأنه واحد من تالمذة احمدي عالنة - والدي 
آل  بأنها صناعة  الجزم  - وهنا ال استطيع 
عالنة ولكن كل المعطيات تدل بأن عائلتنا 
عليها  وحافظت  القدم  منذ  غنتها  التي  هي 
 ، الحالي  وقتنا  الى  اجيالها  عبر  ونقلتها 
والمحيط جميعهم يعلمون كم كانت العائلة 
االميرية تقدر وتحترم عائلة عالنة وتثمن 
للمقامات  الرائع  المخزون  من  الكبير  الكم 
والتراث الغني والذي الزال ينتقل بانسيابية 

وشفافية عبر اجيال أسرتنا .  
بان  نعلم  اننا  رغم  بالبال  يخطر  سؤال 
النساء في هريما بوطان لم تكن تغنين او 
؟ كن ذواقات فهل وجدت  ؟ ولكن  تعزفن 

في هذه األسرة نساء غنين ؟ 
حفظ  في  يبرعن  كن  العائلة  نساء  طبعا 
وغناء فزوجة عالنة عيشي وزوجة عمي 
 ، تغنيان  كانتا   - باتوا   - من  هما  رشيد 
ووالدتي وهي من عائلة هسامي آغي وهي 
كانت   - گورا  مريما   - الراحلة  مثل  ايضا 
تغني ولكن حسب عاداتنا وتقاليدنا فقد كن 
تغنين  فكن   .. اربعة  جدران  ضمن  يغنين 
سريلي وبيهيظوك وبيليتا وكن يحفظن من 

خالل مايسمعهن من رجال العائلة ..
تغنى  حيرانوك  مقام  هچال  ماموستا 
الكردية  اللهجات  وبكل  المناطق  كل  في 
والزازائية  والهورامية  بالسورانية 
وغيرها .. برأيك هل هي وكل مقام بيظوك 
الحياة  بطبيعة  لها عالقة  بهاريا  ومقابلها 
بالفصول  والمتعلقة  والرعي  الفالحية 

خاصة الخريف والربيع ؟ .
بيظوك  حول  تفضلتم  مثلما  ماموستا 
هذه  سابقا  نوهت  ومثلما  وحيرانوك 
تتغنى  فهي  عبث  على  تغن  لم  األغاني 
بالفعل مثل - بيزوك  بحدث كان قد جرى 
اغاني   - حيرانوك   - و  الخريف  أغاني   -
اللوعة والحنينية واغلبها مرتبطة بقصص 
حب وعشق صارخ وهي أشبه بمونولوج 
 - حيران   - فتاته  يخاطب  الشاب  حيث 
والحبيبة تخاطب حبيبها - حيران وكمثال 
 çavê te reşen ji kilê siphanî  (
 ( مغازال  الحبيب  عليها  فيرد   )  nagirin
 çavê mominê hişînin sê biskê ..
 mominê xemlîne yarê mominê
من  أخرى  انماط  وهناك   gundîne
من  وهو   - آغي  هسامي   - مثل  االغاني 
أيضا غرامية وهكذا  مقام - الوك - وهي 
غرامية  وهي  غنائية  كمغردة   - بيزوك   -
ايضا النه يتم فيها وصف جمال الفتاة أيضا 
 îro pîro pehîze pehîzeke ( وكمثال
 li me desta bo min evdaleke
 xwidê nekirbî ti kar û barê vê
وبالمقابل   )  ..   hersê vê ji vistanê
 hewalê.. ( ترد عليه الفتاة وتوصفه قائلة
 bilind xalî nabê ji mişîş û gulanê
 , deştika hisina dixwezê tevîkî
 reş reşa bo .. baranê , mala bavê
 şewitiyo çima emêser warê
وكما   )  ...  havîna te deynk nekie
تالحظ فأن هذه االغاني هي عشق وغرام 
ومثلما  وقديم  جدا  وإرث غني  تراث  وهو 
االنماط  هذه  فان  السؤال  في  تفضلتما 
تغنى بكل اللهجات الكردية وهي في ذات 
المواضيع كما والفحوى ان مناجاة او غزل 
 ، والدالئل  المعاني  غزير  لعشق  بوح  او 
فهم وكخبرة متوارثة  ولكنني سانحاز عن 
بان هذه المقامات تعود بأصالتها وجذورها 
للمقامات البوطانية إن كمرادفات او لتكامل 
التوصيفات مع روعة بيئة وطبيعة بوطان 
. وقد أسردوا روائع ملحمية تبين الحقا بان 
بعضا من فصول تلك المالحم تمتمد عميقا 

في التاريخ . 
السؤال الخامس : 

 ماموستا هچال : هل من الممكن حسب ما 
وصلتك او ربما استفسرت من والدك عن 
أقدم أغنية كردية غناها آل عالنة األولين 

؟ .
الجواب الخامس : 

بحد  والڤش  الڤش  مقام  هي  األغاني  أقدم 

ذاته هي أغنية ملحمية وبعدها تأتي أغنية 
تعد  االغاني  وهذه  سينم  وبعدها  خزيموك 
من  األغاني  هذه  وتعد   - برأيي   - األقدم 
قاعدتها  وعلى  التراثي  بوطان  إرث  اقدم 
وقيمة  شهرة  األكثر  واألغنية   ، تطورت 
هي الڤش ولقصتها اكثر من معنى ومدلول 
ذهاب  لحظة  من  القصة  اختصار  ويمكن 
ابراهيمي بگو ومن ثم جرحهم لذكر الوعل 
البري خاصية المير محمد بك وكان اسمه 
وتقول   - عفن   - لآلخر  وقتلهم   - هچال   -
منهم  واحد  لكل  كان  الوعلين  بان  القصة 
قرنا من الذهب وآخر من الفضة .. وصدف 
ابراهيمي بگو ** ومجموعة من  ان كان 
رجاله في رحلة صيد وجرى معهم ما جرى 
 xiwdê ..  ( بگي  مقولة محمد  كان  وهنا 
 kulkî berdê mala berhîmê beko
 çawa derbeke lêdane bejn û bala
 hejalê bavê nêriya bi sê gulla
 birîndare efeno kuştine û hejalê
 mezin bi sê gulla birîndare .. efin
 badikê : keko ezê li bextê te û
 xwidê me winê cewabekî bidin
 paŝa mîrê botan bila liser stirhê
 min evdalê xwidê binvîsin bikin
tarîxa kurdistane .. ( وهذا النمط هو 

يكاد ان يتفق عليه بانه من أقدم االنماط .
يعلم  بوطان  اهل  كل   : هچال  ماموستا 
اروع  كنتم  قرون  منذ  عرس  حفلة  كم 
عادة  تراتبيات  تعطينا  ليتك   ! يحييها  من 
في  شاركت  او  لك  نقل  حسبما  الزواج 

إحيائها ؟ . 
كانت العادة في بوتان ان تمتد حفلة العرس 
الى سبعة ايام وحتى سنين قريبة حضرت 
ديريك  منطقة  في  اعراسا  بنفسي  وادرت 
الجهوزية  وحاالت   .. متتالية  أيام  لسبعة 
لزواج الشاب تبتديء عادة بطلب يدها من 
النسوة  من  بعض  ذهاب  بعد  وذلك  والدها 
العروس  والد  بيت  الى  العريس  قريبات 
التالية  الخطوة  تتم  ذلك  وبعد  الختبارها 
وهي - xwestin - أي طلب اليد ، وبعدها 
 )  xelat   ( ومعها   )  şîranî  ( يتم  كان 
مقدار  - وهو   next  - هناك  كان  وبالعادة 
اإلعداد  وحاالت  يدفع  كان  المال  من 
المواسم  في  تتم  كانت  الزواج  لحفالت 
وحينها كانت تتم االستعداد للحفل الذي كان 
يبتدئ ب - dest qutand - وهي ليست 
بليلة الحنة وانما جرت فيها العادة ان تقوم 
العروس  بيت  الى  بالتوجه  النسوة  بعض 
إلتمام اإلستعدادات األخيرة للعروس سواء 
لربما وجوه مخداتها  او  لشعرها  بترتيبات 
حتى  وهكذا  بتلبيسها  فتقمن  المنقوشة 
 des reşê ( ليلة تاتي  مالبسها وبعد ذلك 
تذهب  ان  العادة  وكانت  الحنة  ليلة  أي   )
العرس   .. العروس  بيت  الى  فقط  النسوة 
جرت  والعادة   .. ايام  لثالثة  كانت  عادة 
أخرى  مع  مبادلة  العروس  كانت  حينما 
يتسمون  المرافقون  كان  وهنا  ألخوها 
عروسة  كل  اهل  كان  حيث   )  xêl  ( ب 
مبادلتهن  ويتم  وسط  نقطة  الى  يأخذونها 
هناك  كان  فقد  المخطوبة  العروس  اما   ،
من  لجلبها  يذهبون  وكانوا   -  ber bîdî  -
 ser - بيت اهلها ** ويلي يوم بربيدي يوم
sibehî - وكان العريس يحضر الى حلقة 
أن  الى  العروس  دون  من  لوحده  الرقص 
يحضر أصدقاؤه ويأخذونه الى    الرحلة - 
seyran - وتبقى الحفلة بعدها للنسوة لحين 

عودة الرجال من الرحلة . 
الشخصي  بتصورك   : هچال  ماموستا 
وأيضا كما وصل لك من والدك الراحل ؟ 
هل يمكن تحديد أقدم أغنية مثال ؟ والجذر 
بيظوك  أساس  اصبح  الذي  النمط  او 

وبهاريان ؟ .
 مثلما قلت في جواب سابق من هذا الحوار 
، فإن اغنية الڤش هي أساس فولكلور بوتان 
، وهي من أقدم األغاني - حسبما سمعت - 
   - ب  تبتدئ   : واضحة  األغنية  هذه  ومقام 

 hey heeey wey he şevikê
 ey wez evdakê xwedê ...laŝê

.. delalê min nazikev
وللحق فهي من اروع ما غناه الكرد واثقلها 
 : باختصار  والقصة   .. والتشابيه  بالمعاني 
ان الفش كان مستشارا للمير وكان قد بلغ 
وقبل  االمير  استدعاه  وقد  عتيا  العمر  من 
ان يصل الى قصر المير جاءه من يبشره 
بأن زوجته حامل .. وللحق فأن هذا المقام 
يعد من اروع الوجدانيات المشبعة بحنينية 
معها  وتتماس  القلوب  صميم  من  نابعة 
بروعة وانسيابية ومنها اتت ونمت ظاهرة 
باالحرى  او  كانت  والتي   -  tewênî  -
لإلنحدار  لها  موسيقية  كالزمة  أصبحت 

بالحنينية 
صوب الرسوخ تاثيرا في وجدان المتلقي ، 
ناهيك عن التوصيفات والتشابيه المتقاطعة 
الزاهية  الربيع  طبيعة  او  الشتاء  لبيئة  ان 
وحيرانوك  بيزوك  مثل  االنماط  وهذه   ،
وتيماري وكلها موغلة في القدم وان كنت 
ال أستطيع الجزم مطلقا على اقدمية اية نمط 

وان كنت اميل الى ما سمعته عن ان الڤش 
المقام األقدم .. وطبعا هناك نوع آخر  هو 
معروف ب - بيليتا - وهو نوع من الغناء 
ان  المشابه  الرقص  يرافقه نوع من  الثقيل 

للرهوان او الطيران ويليه نمط آخر - 
 wê li ber min çûn ( : دنيايي - كمثال
 hey hay hey أو  ...  kelha izmana
تغنى  كان  مثال  اغاني  وهناك    )  ..  hay
الرجال  من  مجموعات  وتغني  بالحصاد 
واحيانا كانت النسوة ترددن ورائهم وايضا 
 senedanî  - ب  تسمى  اخرى  مقامات 
 narînê مثل   حيران  اغاني  تلي  كانت   -
hey narêĥey narê - ولنتامل الوصف 
 (  : اغنية الڤش  مقطع من  في  هذا  الرائع 
 hewalê bilid bilindin şi lewma
 toza vê berfê pala xwe dayê hey
قمة  في  تشبيه  وهنا   )  ...  bavê mino
بياض شعره ولحيته  الروعة في توصيف 

بحواجبه وتراكمات الدهر بسنينها 
يتعلق  هچال  ماموستا  السؤال  هذا 
بصراحة حول الكنز والرصيد القوي الذي 
فهل   ، وبالوراثة  كردي  إرث  من  تختزنه 
فكرت مثال بتوثيقها غنائيا وكوثائق مغناة 
لألرشفة خاصة أننا نعيش عصرا مفتوحا 

عبر السوشيال مبديديا ؟ .. 
هذه  ليلى  واالخت  وليد  ماموستا  بالتاكيد 
بانها  وادرك  وامتهنتها  تبنيتها  األغاني 
صارت أمانة كما قدرا لي وسأظل أواظب 
ركن  النها  عليه  ألحافظ  طاقتي  وبكل 
أساسي من كينونتنا ولغتنا وفننا وهي إرث 
جيل  عن  جيال  سنتناقله  عالنا  آلل  وامانة 
وهي في صميم تراث بوتان االصيل ، أجل 
سأظل أحافظ على هذا اإلرث النني اعشقه 
أسعى  واآلن  المقامات  هذه  عشقت  نعم   ،
بكل اإلمكانات المتوفرة وخاصة السوشيال 
والفيسبوك  اليوتيوب  في  فأسجلها  ميديا 
ولكن   ، الجماعية  المشاهدة  وحتى حفالت 
علي هنا ان انوه على نقطة مهمة جدا وهو 
ان  حيث  جدا  طويلة  التراثية  األغاني  ان 
الى ما يقل  غالبية االغاني تصل مقاطعها 
يصيب   قد  كلها  وغنائها   20 الى   ١٥ عن 
، االمر الذي يجعلني وبالتوائم مع التوجه 
السائد الى تحديد الزمن باجتزاء او تقصير 
طريقة  وفي   ، المستمع  ليتابعها  االغنية 
او  موسيقى  دون  من  فأحيانا  االغنية  اداء 
اغنية  آلة تشبه زرنة مثل  تيتك وهي  مع  
هسامي آغي وكذلك أغاني ) كاني كلى( )  

كفكيرو( )شيخ ومال( )وآسو (
كل  وبخاصية  تعلم  كما   : ماموستا 
هاجر  التي  منطقتنا  وباالخص  كردستان 
من ناسها كثيرون ؟ عائالت كبيرة وكثيرة 
ماذا  ؟  ! سؤالنا ذي شقين  العدد هاجروا 
تقول لهم وخاصة الجيل الشاب حول هذا 
اإلرث االصيل والذي يعد قاموسا ايضا ؟ 
اوالده  توجيه  نية  لديه  وهل هچال عالنة 
تجاه  المسؤولية  لتحمل  عمومته  وابناء 

هذا التراث؟ . 
في العودة الى منطقة بوطان عموما وديريك 
التي هي لم تزل ذاتها توأم بوطان وبالتالي 
بقيت ذاتها القيم والعادات المجتمعية ، ومن 
عائالت  اسماء  سنذكر  حينما  انه  المؤكد 
وعادات  قيم  سنتذكر  فيها  عريقة  كردية 
إحترامها  على  وحفاظهم  بوتان  تقاليد  كما 
وعدم الخروج عن المألوف المتداول حتى 
في قصص الحب والقيم اإلجتماعية ، هي 
ديريك ، نعم وكما قلت توأم بوطان أسماء 
قيما  المنطقة وزرعت  ذاكرة  في  ترسخت 
من  هنا  فيها  أتامل  التي  هي  القيم  وهذه   ،
البوطاني  بالتراث  يهتموا  أن  شبابنا  جيل 
صفاء  من  فيها  لما  البوطانية  واألغنية 
انها  كما  صفاتها  ورونق  واتزانها  الكلمة 
الكلمة  رقي  على  مدلوالتها  في  حافظت 
والقيم ومع انها تتعمق في أغان عديدة في 
وصف الجسد ولكن برقي أعطى دائما نقاء 
وخلفت بهجة لدى المستمع ، وكل ذلك الن 
غالبية هذه األغاني كانت تغنى في بالطات 
ان  يستحيل  ولهذا   ، وقصورهم  االمراء 
يكون هناك توصيف مبتذل او اداء رخيص 
يخدش الحياء ، هذا من جهة وايضا علينا 
وقتل  وويالت  حروب  من  كم  ننسى  أال 
وايضا من قيم رافقت االمراء بمجتمعاتهم 
وأغنت فيهم قوة الذكاء من جهة واإلصرار 
وهنا   ، العظيم  التراث  هذا  على  للحفاظ 
الذي  غناء  لهكذا  اإلستماع  تجاهل  فان 
لمدلوالت  وإضافات  الغزل  لقيم  تقوية  فيه 
من  تتساقط  عديدة  ومعان  ومصطلحات 
نفقدها  كلمة  كم  نعلم  جميعا  ونحن  ذاكرتنا 
سبيل  وعلى   ، يوم  كل  الجميلة  لغتنا  من 
 - معنى  عن  اوالدي  سألت  اليوم   : المثال 
مبيت  بانها  يعرفوا  لم  ولالسف   -  axur
اتوجه  وهنا   -  delaf  - وكذلك  الفرس 
في  باإلستمرار  الشاب  الجيل  الى  بندائي 
جمع ومداولة الكلمة الكردية والبحث عما 
التي  والدي  مقولة  أتذكر  وهنا   ، يعرفه  ال 
اذهب  حينها  وكنت   ١٩٨7 سنة  لي  قالها 
زرنة   - كعازف  االعراس  حفالت  الى 
مكبرات  اجهزة  هناك  تكن  لم  ووقتها   -

الصوت بتقنياتها الحالية وان كانت بعضها 
عفدو  يستخدمها  وكان  القمع  مثل  البسيطة 
وحينها   ، وآخرون  سعدون  وجمال  عالنا 
الناس  ماكان  ومزمار  طبل  توفر  مجرد 
في  كنت  الفترة  تلك  وفي   ، بهم  يرغبون 
بداية شبابي وكنت احس بنوع من الخجل 
من تلك المهنة ، خاصة ان فئة من المجتمع 
وهنا اقولها بجرأة كانت تنظر لمهنتنا وبكل 
أسف بنوع من الدونية ولحد اآلن ونحن في 
عام 2020 * كل من ال يعرف جذور آل 
عالنا ينظر إليهم بدونية ، وكنا نالحظ ذلك 
في عيون بعضهم ، على الرغم من أننا كنا 
نتفق معهم كما اي عمل يقوم به أي مهني 
اإلحتفاالت  أجواء  لهم  نهيء  كنا  ومقابلها 
مناسباتهم  على  والسرور  الفرح  ونضفي 
معروفون  هم  عالنة  آل  بان  متناسين 
عشيرة  ومن   ) في  ره  شه   ( من  واصلهم 
- keriye - واوالد عمومتهم ابناء شاهين 
انا  فخور  والحمدهلل  هذا  ومع   -  kere  -
اآلن بما توارثته من ابي واجدادي بالرغم 
انني حينها قلت البي وكررتها مرارا  من 
عليه وانا اضغط للبحث عن عمل او مهنة 
قال  حينما  كالمه  أتذكر  والزلت   ، أخرى 
لي : ياولدي انا ابوك احمدي عالني واليوم 
مناطق  طفت  وقد  الثمانين  تجاوز  عمري 
عديدة وعانيت كثيرا بأضعاف ما تحس بها 
سيأتي  وثق  بني  يا  أصبر   ، وتحملت  انت 
عنك  سيبحثون  انهم  كيف  وسترى  يوم 
وياتونك وقد ادركوا لتوهم اهمية ما تعرفه 
وفولكلور  تراث  من  عليه  حافظت  وما 
وحتى تاريخ الشعب الكردي ، وبكل فخر 
اقول اآلن : لست نادما ولن اندم في خدمة 
قضية شعبي ، نحن عائلة كردية آمنا ولم 
نزل بقضية شعبنا وناضلنا بصمت ، خدمنا 
وناضلنا  الكردي  شعبنا  ابناء  جميع  مثل 
مثلهم بكل السبل ، عمرنا آل عالنة لم نكن 
) كرد خاينة  ( ولم نخن قضيتنا وكنا من 
اوائل من يلتقط لحن القصيدة القومية وبكل 
مقولة  على  الننا رضعنا  كذلك  سنبقى  ثقة 
بمزماره  يغني  وهو  ابي  وتراتيل  عفن 
انغام ) والتي مه كردستانا  ويرقص على 
 ..  ) فلك  فلك  أي   ( و   ) بيش  ) هرنا  و   )
وفي الواقع ، هاهي األيام تثبت مقولة أبي 
الذي  الحزب  من  اللفتة  وهذه  هللا  رحمه 
تحاورانني لصالح جريدتهم المركزية وهم 
فعال  زاوية  على  الضوء  لتسليط  السباقون 
كبيرة وخزان تراثي أكثر وزادني فخرا ان 
المحاورين هم انتما ابناء مدينتي ومنطقتي 
وبيننا جميعا افراح واتراح واشگركما وكل 
عن  لبحثكم  الجريدة  في  والعاملين  رفاقكم 

تاريخ  شعبكم العريق ... 
هوامش

وليد  بقلم  موجز   : بوطان  في  العرس   **
حاج عبدالقادر منشورة في المواقع

العرس   - قمر  ليلى  للكاتبة  وموجز   -
 .. لوحاتها  نقاوة  من  بعض   - الكوجري 

منشورة في عدة مواقع 
وفرق  كما  تقال  ان  يجب  حقيقة  هناك   *
 - للموسيقى  عالنة  آل  امتهان  بين  واضح 
الذي  التأريخي  والنسق   - ومزمار  طبل 
ايصاله  من  النظري  وبالتقاص  يمكن 
بانه  المحتم  ومن  قرون  سبعة  حوالي  الى 
ستكون هناك تسلسل مسبق والمضمار او 
الفنان هچال  الذي سلكوه حتى جيل  النمط 
الشعبية  الطبابة  عالنة وبالترافق مع مهنة 
وهيمنة  الغنائي  االداء  ونمط  رافقتهم  التي 
امر  على  تؤشران  عليها  الطقسية  النماذج 
خاصة  الكهنوتية  الطقسية  وهي  واحد 
التوحيد  ديانات  سبقت  التي  المرحلة  في 
ورافقتها وبعضها التزال مستمرة كما في 
الزرادشتية  وقبلهما  واليهودية  المسيحية 
المعابد  في  الغناء  كما  نشات  الموسيقى   ،
وال يخلو االمر من وجود صناع امتهنوها 
المنشودة  الطقسيات   .. الناس  عامة  من 
الشعبية  بالطبابة  وصلتهم  بتراتبياتها 

كحكمة توحي بالتصور هذه 
 **

بعد الجريمة التي فعلها ابراهيم بنكو بقتله 
فرمانه  المير  اصدر  لهچال  وجرحه  عفن 
المعارك  وبدات   ، بنكو  ابراهيم  آل  بإبادة 
وهناك  توريزي  باب  وصلتةالى  حتى 
ظهر خلفي شوفي وهو يستل سيفه الفضي 

ويصيح : 
خوي  هوارا    مير  هوارا  خلفم  خلفم  أز 

شيري سيفيما 
شوركيشي ميري بوتاما ...
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كاتبة وصحفية وإعالمية سورية 
على  حائزة  كردية  أصول  من 
الدولي،  القانون  في  ماجستير 
دولية  كسفيرة  تسميتها  وجرى 
التبادل  شبكة  في  والجودة  للتميز 
تعمل  التي  العربي   - األوروبي 
 ، المتحدة  األمم  مظلة  تحت 
المناصرة  مواقفها  عنها  ويعرف 
حقوق  وقضايا  السورية  للقضايا 
بها  المتعلقة  والقضايا  االنسان  
السوريات  المعتقالت  ملفات  من 
العليا  الدولة  أمن  محكمة  وإلفاء 
إسهامها  جانب  إلى  وغيرها. 
ومنظمات  تيارات  بإطالق 
وتحالفات سورية وإقليمية ودولية 

كاللجنة العربية
 لحرية الرأي والتعبير والمنظمة 
في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
سوريا والتحالف العربي من أجل 

دارفور.
عزيزة  ضيفة  مارديني  بهية   
وكان   ) يكيتي   ( جريدة  لقراء 

الحوار التالي:
تحوالت  على  مقبلة  سوريا 
 ، متجهة  األنظار  وكل  حقيقية 
 . سيزر«  قانون   « نحو  اآلن، 

برأيك
دفعت  التي  األسباب  هي  ما 
األمريكية  المتحدة  الواليات 
إلصداره  في هذا التوقيت، بينما 
غضت النظر عن استخدام النظام 
في  الكيماوية  األسلحة  السوري 

2013 ؟ 
االمريكي  الموقف  نفهم  حتى 
علينا أن نفهم من أين ينطلق حيث 
التي  الجسيمة  الخسائر  تلعب 
في  المتّحدة  الواليات  بها  ُمنيت 
كبيراً  دوراً  والعراق،  أفغانستان 
في التأثير على القرار األمريكي 
إزاء أي خطوة من شأنها أن تفّسر 
مباشر  لتدّخل  استعداد  أنها  على 
من  الكثير  يعتقد  إذ  سوريا.  في 
صنّاع القرار األمريكي أن قرار 
أفغانستان  في  األمريكي  التدّخل 
 ، خاطئاً  قراراً  كان  والعراق 
وأّن الواليات المتّحدة دفعت ثمناً 
باهظاً بسبب هذا التدخل، وأّن كل 
خاطئ  قرار  هو  عسكري  تدخل 
األبيض  والبيت  بالضرورة، 
في  الدخول  عدم  يرى  عموما 
البالد  خارج  عسكرية  مغامرات 
النفقات  تقليص  إلى  إضافة   ،
الدفاعيّة كما لمسنا وانتهاج سياسة 
الحوار والتفاهم والدبلوماسية مع 
المجتمع  في  الفاعلين  األعضاء 
  ، االطراف  كل  مع  و  الدولي 
األعباء  من  كبير  جزء  وتسليم 
اإلقليمية  الدول  إلى  اإلقليميّة 

بهية مارديين يف حوار مفتوح مع ) يكييت ( ...  التتمة
هذه  تحّمل  على  القادرة  والدول 
األعباء بدالً  ، وربما بالنيابة عن 

الواليات المتّحدة.
الموقف  عن  أتحدث  وانا  أرى 
األمريكي أن للموقف اإلسرائيلي 
وزناً  اإلقليمية  القضايا  من 
القرار  صنع  أروقة  داخل  كبيراً 
العام  والتيار  واشنطن  في 
سيما  ال  اإلسرائيليين،  لدى 
باالستخبارات  المرتبطة  تلك 
القومي  واألمن  العسكرية 
كما   ، ربما  والغالبية  والجيش، 
أرى ، مع بقاء نظام بّشار األسد 
من  الملف  الى  وتنظر  كضامن 
أن  شأنه  من  ما  كل  تقييد  جانب 
الثوار  كفة  ترجيح  إلى  يؤدي 
سياسة  على  وتلعب  النهاية  في 
وادخال   ، مغلوب  وال  غالب  ال 
استنزاف  معادلة  في  االطراف 
واضعاف سوريا و تدمير الدولة 
وهو   ، التقسيم  سيناريو  لندخل 
إلسرائيل  بالنسبة  جيد  سيناريو 
المحيط حولها ألنها  في ظل هذا 
في  وتفضله  معه  التعامل  تجيد 
أنها تخفي  الجوار وال أظن  دول 

نفسها هنا ..
كذلك هناك الخوف مما يسمى في 
»جماعات  األمريكي  التعريف 

راديكالية« أو  »اإلرهابيين«
التأثير  في  وهو عامل مهم أيضاً 
األمريكي.  القرار  صنع  على 
وهو جوهر الحسابات األمريكية، 
والحساسيّة منه دائما عالية ويؤثر 
في اتخاذ أو عدم اتخاذ أي قرار 
العنصر  لهذا  أّن  تبيّن  حال  في 
بالموضوع  عالقة  أية  العامل  أو 
الواليات  ان  اعتقد  .وبالمجمل 
في  جادة  االميركية  المتحدة 
بالطريقة  لكن  السوري  الملف 
دائما  نقول  وكما  تريدها  التي 
الدول ليست جمعيات خيرية و لم 
الحاسمة  الكلمة  بعد  تقررامريكا 
أو الفصل فهي تعمل على سياسة 
بين  فرق  وهناك  خطوة  الخطوة 
وما  كسوريين  جميعا  نريده  ما 
تريده الدول وعلينا ان نفصل بين 

األمنيات والواقع .
وأما قانون قيصر فهو قانون مهم 
بأركانه  النظام  يهز  انه  وبرأيي 
اسقاطه  كسوريين  نريد  ولكننا 
ولكن الدول ال تسقط أنظمة بهذه 
السورية  والمعارضة  الطريقة 
فشلها  اثبتت  معارضة  الرسمية 
الداخلية  ملفاتها  ادارة  في  حتى 
فكيف يمكن أن يعتمد عليها وكيف 
الدول او  من الممكن ان تثق بها 
أو  االميركية  المتحدة  الواليات 
المجتمع الدولي كطرف أو جزء 

أو كل ؟
المعارضة  انشغلت  أسف  بكل 
بإزاحة األجدر الذي يمكن ان تثق 
بطريقة  معه  وتتعامل  الدول  به 
كبيرة  لذلك وجدنا صدمة   ، ندية 
للسوريين على كل األصعدة من 

معارضتها . 
النظام  تجاوزت  األمور  نعم 
هما  و  بمراحل  والمعارضة 
ما  و  المشهد  خارج  اصبحا 
سينفذ  الذي  هو  الدول  ستفرضه 
وهذه الدول التي اقصدها امريكا 
..وقد  األولى  بالدرجة  روسيا  و 
جدوى  الال  الى  وصلنا  نكون 
والمعارضة  النظام  إسقاط  من 
النهما باألساس سقطا وانه عندما 
العمل  ببدء  الدولي  القرار  يتخذ 
بالخطوات التنفيذية في هذا الوقت 
الشعبية  المعارضة  تبني  ان  مفيد 
خريطة الطريق  بما يخدم مرحلة 
من  وشعبها  سوريا  خالص 

طواغيت النظام والمعارضة . 
ولكنني أؤكد ان الشعوب هي التي 
تفرض على الدول خياراتها وهذا 
في  نراه  الذي  الشعبي  الحراك 
السويداء ودرعا وأكثر من منطقة 
هو الذي يسقط النظام وطالما انه 
ال يوجد لدى المعارضة الرسمية 
الخاصة  مصالحها  غير  خطة 
ولم  اختلفت  وطالما  والضيقة 
تتناغم معنا كقاعدة فعلينا فعليا ان 
نشكر الدول على كل ما تقدمه في 
طالما  والكيميائي  قيصر  ملفات 
دوليا  الممكن  اطار  في  تعمل 
كسوريين  نحن  نعمل  ان  وعلينا 
الشعب  نحن  مانريده  على 
ان  مالحظة  مع  الحر  السوري 
تصاعدا  شهد  الكيماوي  الملف 
وكان  االخيرة  الفترة  في  كبيرا 
ايجابيا ووّصف ما يجب توصيفه.
التي  العربية  الجمهوريات 
سميت جملوكيات، وفي مقدمتها 
مركزية  في  أوغلت  سوريا، 
سلطاتها و إقصاء الجماهير عن 

المشاركة السياسية..
مناسباً  ترينه  للدولة  شكل  أي 
الدولة  المستقبل،   لسوريا 
الدولة  أم  البسيطة  المركزية 
 « تعتمد  التي  االتحادية  المركبة 

الالمركزية السياسية« ؟.
التسميات  تهمني  ال  لي  بالنسبة   
يتفق  ما  انا مع كل  بكل صراحة 
عليه السوريون طالما يضمن لهم 

الحرية والكرامة  .
المستقبل،  لسوريا  صيغة  أفضل 
واالستقرار  األمن  تحقق  ما  هي 
والتوزيع العادل للثروة والسلطة، 
وتحقيق ديمقراطية راسخة ودائمة 

و  للتالعب  قابلة  غير  ومستمرة 
وضمان  الثقة  وبناء  للنكوص، 
سوريا  في  المجتمعية  المشاركة 
ومباشرة  فعالية  أكثر  بصورة 
المكونات  حقوق  وضمان   ،
 . طبعا  األكراد  ومنهم  السورية، 
الشأن  بهذا  قرار  أو  حوار  وكل 
وطني  حوار  عبر  يمّر  أن  يجب 
ونوعي  وعميق  جاد  سوري 
السوريين  توافق  ألن   ، وواقعي 
كل السوريين عليه شرط أساسي 
الدستور  في  تضمينه  لضمان 
وضمان  المستقبلي،  السوري 

تنفيذه على أرض الواقع. 
أية دعوة هي حق  أن  اآلن  أفكر 
ألصحابها،  مشروع  ديمقراطي 
البتّة  يعني  ال  الحق  هذا  ولكن 
أن  أو  اآلخرين  رأي  مصادرة 
أو  الطرح  أو  الفكرة  أو  المبادرة 
طارح  يريده  الذي  الدولة  شكل 
السياسي  للحل  قاعدة  الدعوة هي 

وشكله وتأطيره في سوريا .
المعارضة  و  الثورة  قوى 
تجاوز  عن  عجزت  السورية 
السياسي  و  التنظيمي  انقسامها 
الثورة.  بدء  منذ  العسكري،  و 
برأيِك، ما هي األسباب األساسية 
التي تقف وراء تلك االنقسامات 

المفرطة ؟.
المصالح واألنانية ظهرت بشكل 
انها  يقول  فمن  ومعيب  غريب 
وبشكل  والمعارضة  الثورة  قوى 
عام خطابها عشوائي اال فيما ندر 
يبتعد  ال  خطاب  إنتاج  أعادت  و 
عن الخطاب السلطوي السائد في 
حيث  من  اختالفه  رغم  الشكل، 
اإلمكانات  أثرت  كما  المضمون. 
توجيهها  وكيفية  والمالية  المهنية 
واالنشغال  الكفاءات  البعاد 
 ، الضيقة  والمصلح  بالعالقات 
االسترتيجيات  غياب  إلى  إضافة 
بين  الترابط  فقدان  و  والخطط 
والتوصيل  السياسي  الخطاب 
نسيان  الى  ،اضافة  اإلعالمي 
هذه القوى اننا سوريين وال نعمل 
دولة  أي  عند  لمنفعة  أو  كأجراء 

أو طرف .
 سيناريوهات تتبلور في المشهد 
شبه  مالمحها  وتبدو   ، السوري 
؟  استاذة  بتصوركم   ، واضحة 
هل هناك مقاربات لمشهد ماقبل 
التي  والترتيبات  ؟  سقوط صدام 

تجري على االرض سياسيا :
اسالمية  أحزاب  تشكيل   - ا 
بلبوس جديد  ،  ) الحزب الوطني 

للعدالة والدستور ( مثاال 
البينية  الكرد  حوارات   - ب 
لمحطة  قامشلو  تحول  وامكانية 

مقاربة لهولير مثال ؟
انا مع تأطير الناس نفسها ضمن 
احزاب ولكننا ما نراه هو غير ما 
يجب ان يكون أو غير المنشود اذ 
يعلن الشخص حاليا والءه ألكثر 
التشبيك  قاعدة  على  جهة  من 
منها  ينتمي الي  بينما هو حقا ال 
وينتظر كيف يستفيد قد اتفهم هذا 
االمر بشكل من األشكال بالنسبة 
تغييبها  التي جرى  الناس  لبعض 
قسرا ولديها مؤهالت وتبحث عن 
اتفهم  ال  ولكني   ، للتواجد  مكان 

هذا على االطالق  بالنسبة للبقية
  يجب أن ال ننسى دائما جوهر 
هي  السوريين  فمشكلة  الصراع. 
االستبداد  نظام  من  الخالص 
كيفية  عن  والبحث  السياسي، 
تحقيق  بواسطتها  يمكن  ملموسة، 
نظام  عنه  ينتج  سياسي،  انتقال 
ترتيب  يُعيدُ  ديمقراطي،  حكم 
أولويات وحدة السوريين، ووحدة 
أراه  كما  واالمر  الوطني  ترابهم 
بسيط لكن ثمة من يحاول تعقيده .
أن  دائما  نتذكر  أن  وعلينا   
صراعا  ليس  السوري  الصراع 
بين المكونات السورية أو صراع 
سببه  الصراع   ، اثني  أو  طائفي 
وجوهره أن النظام السوري نظام 
المكونات  استبدادي قمع كل هذه 
بطرق مختلفة لذلك علينا ان نعمل 

وال ننسى هذا البعد الحقيقي.
أنا شخصيا ضد مغازلة  واجماال 
أو  االطراف  من  طرف  أي 
على  اال  األحزاب  أو  التيارات 
أنني  رغم  و  سوريا  محبة  قاعدة 
قد ألتقي معهم في بعض المفاصل 
سوريا  مجلس  مع   ألتقي  فقد 
الديمقراطية في أمور وقد أختلف 
في أمور وقد  ألتقي مع المجلس 

الكردي في أمور وقد أختلف في 
اختالفي  إحترام  وعليهم  أمور 
ووجداني  وقلبي  عقلي  وأفتح 
السياسي  اتجاهي  ولكن  للجميع 
الوجودي  وقل    ، واالنساني 
وبوصلتي محددة هي عدم نسيان 
أساس الصراع وعدم الدخول في 
الهوامش وعدم الهرولة الستباق 
على  اللحظة  اقتناص  أو  األمور 
هكذا  أعمل  وال  انتهازية  قاعدة 
ومدروسة  محسوبة  وخطواتي 
كسورية أعتز بأصولي الكردية .
نعم أنا عادة ال أغازل طرفا دون 
النظر بشكل واقعي إلى مصلحة 
سوريا و طبيعة الصراع المستمر 
أنطلق  و  السوريّة  األرض  على 
وأحاول   ، بي  الناس  ثقة  من 
النظر بعمق ومنطقية عند تحديد 
في  المنخرطة  القوى  مصالح 
القوى  وأيضا  الصراع،  هذا 
فالصراع  والدولية،  اإلقليمية 
كما نعلم لم يعد صراًعا سوريًا– 
سوريًا محًضا، بل أصبح يتحكم 
تكون  وقد  مختلفة  المصالح  به 
إقليمية  قوى  بين  متعارضة 
كلما  األمد  طال  وكلما  ودولية 
جديدة  وملفات  تناقضات  دخلت 
السوري  الملف  على  تطغى 
وتحاول ان تلعب من خالله وان 
يكون ورقة تفاوضية  من ضمن 
مصالح  فان  هنا  ومن    ، أوراق 
العامل  هي  السوري  الشعب 
الذي  واألخير  والثاني....  األول 
يرتّب  وهذا   ، يحركنا   أن  يجب 
السورية  السياسية  القوى  على 
شاملة  عريضة  وطنية  رؤية 
جامعة ال خالف عليها وااللتقاء 
في لحظة مفصلية قريبة والشك 

آتية . .
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اهلجرة قدر الكوردي

ال لدولة املواطنة... التتمة 

اخلوف من الفرشاة األسود  ) خاطرة (
النزوح او ان صح التعبير التهجير 
تخلق   او  الكوردي  تالحق  معاناة 
كأنه  حياته  طيلة  ترافقه  وتظل  معه 
اسيراً  يبقيه  جبينه  على  كتب  قدر 

مسيراً .
النزوح لغةً : هو االنتقال من مكان 
الى آخر بحثاً عن االستقرار و االمان 

او تحسين الوضع االقتصادي .
معناه  تغير  المصطلح  هذا  اّن  اال 
للدول   االدارية  الحدود  ترسيم  مع 
تسمى  داخلية  هجرة  كل  فصار   ،
ان  المرء  يختار  قد  وهنا  نزوحاً 
ينزح السبابه الخاصة  وقد يُفرض 
فتعني  الهجرة  اما   ، عليه  االمر 
انتقال  السياسي  المصطلح  في 
اخرى  دولة  الى  دولة  مواطني 
بقصد االستقرار السياسي او تحسين 
من  هرباً  االقتصادي،او  الوضع 
االمان  عن  بحثا  الحروب  اتون 

والسالم .
التعريف  يتغير  الكوردية  الحالة  في 
فهو    ، مباح  ممنوع  كل  ويصبح 
بعيشته  راض  بتاريخه   المتمسك 
معرض  انه  اال   ، بارضه  متجذر 
لتطهير عرقي  وتغيير ديموغرافي  
مفروضة  القسرية  الهجرة  فتصبح 
وينسلخ  يستسلم  ان  اما  عنوة  عليه 
يعتقل  ان  او   ، وجلدته  جلده  عن 
 ، فيقتل  دمه   يهدر  ان  او  ويسجن 
وينزح  مرغما  الهجرة  فيختار 
والغصة  يهجره  او  موطنه  عن 
تعصر فؤاده،حامالً معه بقايا شتاته 
وذكرياته  في رحلة الم يركب فيها 
لكنه  االهوال   ويصارع  المجهول 
يظل مفعما باالمل لتحقيق ذاته التي 
سلبت ، ومنذ الوهلة االولى لغربته 
يراوده حلم العودة  الى مسقط رأسه.
لهجرته  االولى  الخطوة  مع  حقيقة 
تالزمه المعاناة ، ففي طريق رحلته 
الكثير  تصادفه   ، المنشود  امله  الى 
للسلب  فيتعرض   ، المصاعب  من 
يتوه  او  الجسدي   واالذى  والنهب 
في االدغال الموحشة او يقع فريسة 
البحر  يبتلعه  او  االعضاء  لتجار 
يكمل  فبعضهم   ، الكثير  ذلك  وغير 
نحو  اآلخر  والبعض  للسماء  رحلته 
تنتهي  وال   ، الوطن  حدود  خارج 

وإذا كان الكردي قد ابتهج بالثورة، 
صفحة  طي  سيتمُّ  بأنه  وتوهم 
في  جديدة  صفحة  وفتح  الماضي، 
القومية  بخصوصيته  يتعلق  ما 
خريطة  ضمن  بحقوقه  واالعتراف 
قد شارك  وإن شبابه  البالد، السيما 
ما من  إنه  بل  الثوري،  الحراك  في 
معارض،  سوري  ملتقى  أو  مؤتمر 
ضمنهما،  الكرد  من  عدد  وكان  إال 
ولن أخوض كثيراً في التفاصيل، إال 
إنه لطالما ظهرت أصوات عنصرية 
ال تنظر إلى الكردي إال وهو مواطن 
قيد  برفع  والتعهد  سوري،  عربي 
عدم االعتراف به، وعدم النظر إلى 
االعتراف  مع  ذلك،  وغير  حقوقه 
مضض-  على  قبل-  من  بوجوده 
السورية  الجمهورية  صفة  بإعادة 
اغتصابها  تم  أن  بعد  البالد،  إلى 
وتبديلها بتسمية جديدة« الجمهورية 
التي  التسمية   السورية«  العربية 
كانت انقالباً على التأسيس، وخيانة 
أولى للوطن، والمواطنة، و لم تكن 
يوماً ما،  من ضمن شروط التأسيس 
الذي كان يجب تطويره ال االستيالء 

عليه!
على  الحرب  نتائج  عن  بعيداً 
الربح  وموازين  السوريين، 
والضعف،  والقوة  والخسارة، 

معاناته بعد وصوله ، بل تبدأ رحلة 
البؤس  خيام  في   ، االلم  مع  جديدة 
التي   ) )الكامبات  والمعسكرات 
ضمن  يقبع  بالمعتقل  اشبه  تكون 
اسوارها  خارج حدود المدن مفتقرا 
غذاء  من  الضرورية  المواد  البسط 
ويكابر   ، ومنظفات  ودواء  وملبس 
مع  ويتأقلم  ويتحمل  جرحه  على 
انه  بإرادته  يثبت   ، الجديد   الوضع 
قابل للتفاعل مع المجتمع وانه مسالم 
الحياة  في  الطبيعي  بحقه  يطالب 
 ، بامان  يحيا  الن  ويتطلع  الكريمة 
فيغير نظرة العالم اليه و يخدم البلد 
بقوانينه  ويلتزم  بلده  كانه  المضيف 
يدرك  لكنه   ، خصوصيته  ويحترم 
ان الغريب يظل غريبا مهما طال به 
اآلمد لن تتغير نظرة تلك المجتمعات 

اليه .
الكوردي  ذاك  ايضا   هو  يبقى  و 
 ، وحريته  استقالليته  الى  المتطلع 
ويتحين الفرصة للعودة الى موطنه .
النزوح  ان  االمر  في  الغريب 
المجتمعات  يالزمان  والهجرة  
كافة وخصوصا الشرق اوسطية  ، 
الدولي  القانون  يستطع  لم  ذلك  ومع 
الحقوقية   المنظمات  وال  االنساني 
وال منظمات المجتمع المدني المعنية 
بهذا الشأن  ايجاد حلول ناجعة النهاء 
هذه المأساة  و تقف عاجزة  امامه ، 
رغم انها ترى وتراقب الوضع عن 
التي  الكافية  التقارير  وتمتلك  كثب 
هذه  ترتكب  التي  الحكومات  تدين 
االضطهاد  وتمارس   التجاوزات 
بحق شعوبها ،  والمحير ان المجتمع 
الدولي  المتمدن الذي يدين ويستنكر 
هذه االفعال ويعتبر التهجير جريمة 
ضد االنسانية  ال يحرك ساكنا بينما 
في  تمعن  االستبدادية  الحكومات 
واالعراف  القيم  متجاهلة  فواحشها 
وميثاق  الدولية  القوانين  ضاربة 
يطالها  وال  الحائط   عرض  االمم 

الجزاء .
من  النصوص  بعض   هنا  نذكر 
القانون الدولي  التي تجرم التهجير :
عام  المتحدة  االمم  ميثاق   -  ١
عام  جنيف  واتفاقيات   ١٩٤٥
االضافيين  والبروتوكولين   ١٩٤٩

السورية  الجغرافية  و  المساحة  هذه 
الواقع  يسمى  بما  عليها  حكمت 
و  الديني  و  االثني  التنوع  هذا  لكل 
ال  لوحة  في  اجمعتهم   و  المذهبي 
تقل شأنا عن لوحات الفنان ليوناردو 
دا فينشي او بيكاسو . فتداعت لهذه 
اليابسة  و  الجبل  و  السهل  اللوحة 
عنها  يغيب  لم  و  البحر  ملوحة  و 
مزارع الفالحين و معامل العمال و 
لم  كذلك  و  الكسبة  و صغار  الطلبة 
تجرد عنها السموات العلية ليظهرن 
من خاللها الطبقات الراقية كالعسكر 

و التجار و حاشيات القصر .
فمن مجموع لوازم اللوحة ان تتنوع 
فيها الصيغ و االلوان لذا قام الفنان 
المشهور و القدير و لونها بما يرغب 

فيها بما لديه من افضل االلوان .
فلون تلك األيادي السمراء و الخشنة 
في اسفل اللوحة بالوان رمادية تشبه 
رمز  افقدت  حيث  االرض  قحط 

العطاء .
و استمر هكذا لعقود طويلة و لم يأتيه 
وحيا فنيا او أي احساس معين اخر ، 
فبقي يدكن بالوانه و يردد بينه و بين 
خيرا  هي  العليا  اليد  ان  على  نفسه 
بفرشاته  استمر  و  السفلى  اليد  من 
العمياء  الطاعة  لغاية  المطيعة 
بوضع دوائر صغيرة حول المركز 
احيانا قد تكون خضراء و اخرى قد 
الوقت  يستغرقه  فلم  حمراء  تكون 
متاخرا ابدا ، ليجد حال سريعا للون 
تلك  هيبة  ابدا  يعجبه  فلم  األخضر 
ببترها  ليقوم  اليانعة  الذهبية  السنابل 
كما  و  زنجارا  االكثر  بالمناجل 
ليطرقها  و  الحمراء  األجنحة  هاجم 
بمطرقة غاية في العتاقة حتى يسلب 
من تلك االرواح البريئة من اللوحة  

المواثيق  من  والكثير   ١٩77 لعام 
تضمنت  التي  الدولية  والمؤتمرات 
التهجير  جرمت  قانونية  نصوصا 
ذلك عهدا عالميا وتضمنت  واعتبر 
اكثر التشريعات التي تجرم التهجير 
القسري سواء بشكل مباشر او غير 
مباشر بوصفها جريمة تمس حقوق 

االنسان وحرياته االساسية .
2- االعالن العالمي لحقوق االنسان 
الخاص  الدولي  والعهد  عام ١٩٤٨ 
بموجب  والسياسية  المدنية  بالحقوق 
موافقة الجمعية العامة لالمم المتحدة 
عام ١٩٦٦ والتي اعتبرت التهجير 
القسري او االبعاد او النقل القسري 
االنسانية  الحقوق  تنتهك  جريمة 

للفرد .
3- المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 
) ان جريمة التهجير القسري للسكان 
تعتبر من الجرائم الدولية التي نص 
للمحكمة  االساسي  النظام  عليها 

الجنائية .
الدولي االنساني ) نص  القانون   -٤
جنيف  اتفاقية  بموجب    ٥3 المادة 
المادة  ونص   ١٩٤٩ لعام  الرابعة 
 )  ١٩07 عام  الهاي  التفاقية   ٥٥
االعتداء  او  االستيالء  تحظر  التي 
الجبارهم  الناس  ممتلكات  على 
على الرحيل ( يجرم القانون الدولي 
من  فيها  لما  االفعال  هذه  االنساني 
السكان  بحقوق  ومساس  تعدي 

المدنيين .
رغم كل القوانين تستمر الحكومات 
بتعسفها وتبقى الشعوب مضطهدة ، 
تأمل من االنسانية الغائبة انصافها .

بهجت شيخوعبد الحميد جمو

إبراهيم اليوسف

قد  باالخير  او  قد تصرخ  انها  حتى 
تتأنى في بعض االماكن الحرجة ، و 
بعد انتهاء مهام جولته في المرسم و 
بقدرة قادر لم يغفله البداهة في مزج 
امن  عليها  ليطلق  ذهنه  في  األلوان 

الوطن !!! .
فلم  السوري  فناننا  ذكاء  لدرجة  و 
و  لوحته  فيستكمل  فائته  أي  يفوته 
في إحدى زواياها المهملة و الخافتة 
يقوم بأضافة ما يرمز شخصا ما و 
رأسه  يعصب  و  الشروال  يلبسوه 
بيده  يجعل  و  حمراء  يشمر  بعصبة 
طنبورة عتيقة  و يتقصد بكسر احدى 
جنباته و لم يبقي له سوى وتر واحد 
حتى ال يتخيل له بأن يسمع لحنا او 
عزفا موسيقيا حزينا و حتى يتأثروا 
و  الزوار  او  المشاهدون  هؤالء  به 
يا له  انفسهم  يقولون عنه في قرارة 

من فنان مبدع !!! 
و بالفعل كان الفنان السوري عبقريا 
بما امتلكه من األرياش و االلوان ، 
فلم يترك للوحته أي مجال للشك او 
االبتذال او حتى الدنو ، فاستخدم فيها 
الممتزجة و  االلوان األصيلة و  كل 
تلك  على  ليغشي  الحديدية  الفراشي 
احيانا  تتصنع  التي  الجميلة  األشياء 
كحالة  فنان  أي  مع  نفسها  تلقاء  من 
جمالية او انسانية . و كما كان ايضا 
مشاعر  أية  يغفله  لم  و  حريصا 
بالمرصاد  لها  كان  و  فجائية  جميلة 
دوما فمتى ما شعر بأن الوانه باتت 
تزول بحكم الزمن او الطبيعة فكان 
فورا يسقط بفرشاته و يسرع جدا و 
قد يكون اسرع من سرعة الصوت 
ليقتم على  األسود  التلوين  علبة  الى 
على  المنتفضة  الذهبية  النهود  تلك 
يجعل  و  األبيض  القماش  صدر 

ليلة سوداء داكنة مغيبة  منها مجرد 
األنجم و توقيت صالح للمداهمات و 

االعتقاالت بالجملة .
بكل  استحق و  السوري هذا  فالفنان 
الفنانين  اكثر  من  يكون  ألن  جدارة 
من  هو  بالفعل  و  بداهة  و  براعة 
العالم  فناني  كبار  اسبق  انه  اثبت 
في ترتيب لوحته األزلية او باحسن 

االحوال الواقعية .
الدكتاتوري  او  السوري  الفنان  فهذا 
هي  برأيه  المصنوعة  اللوحة  ذي 
تخلد  عليها  و  قماشية  خرقة  مجرد 
 ، العسكرية  النياشين  متحف  في 
من  هو  بأنه  للشك  مجاال  يترك  فلم 
تكسب  ان  و  للعلن  لتظهر  امتنع 
كان  ألنه   ، الملونة  األعين  وقار 
األمتياز   درجة  لحد  ماهرا  رساما 
الكبيرة  اللوحة  هذه  استغل  حيث 
من سوريا الوطن و جعل منها هذه 
القماش  من  جدا  الصغيرة  الرقعة 
ألن  الذكاء  فطنة  بذلك  يتركه  لم  و 
بطريقة  بعض  مع  الوانه  كل  يلحم 
ان  يحاول  كان  بالعكس  و   ، المزج 
التقرب  محاولة  في  لون  كل  يهدد 
من المركز و اخافة كل االلوان من 
باللون  المحملة  الفرشاة  يصلهم  ان 

األسود!!!!!!

آخر،  واستقواء طرف واستضعاف 
الذي هيمن على سياسة  الطابع  فإن 
واجهات  أو  وجهاء،  وسلوكيات 
انكسار  إلى  المهيمنة،  دعا  الثورة، 
أحالم الكردي  ووصوله إلى قناعة 
الواجهات-  أن هذه  مفادهما  وحقيقة 
اإلقليمية-  للدول  منها  التابعة  أي 
سري  عفرين-  احتالل  بعد  السيما 
أبيض/  تل  العين-  رأس  كانيي/ 
باحتالل:  والتلويح  إلخ،  سبي  كري 
كبح  لوال  المناطق،  وبقية  قامشلي 
المحتل الذي تنمر بموجب تنازالت 
السيما:  الكبرى،  للقوى  مفضوحة 
أمريكا- روسيا، باتت معروفة للعالم 
تختلف  ال  الواجهات  هذه  أن  كله. 
البتة عن النظام، بل إن من بينها من 
النظام في حاالت موصوفة  يبزُّ  بدا 
والتلويح  ممارسة-اإلرهاب-  من 

بإبادة الكرد!
من  كثيرون  توقف  طويالً، 
انتصارثورة  بعيد  السيما  كردنا، 
أكتوبر١٩١7، عند المفاهيم الجديدة 
بألبابهم،  وأخذت  طرحت   التي 
ومنهم أمثالي، بأنه يمكن للكردي أن 
يحصل على حقه القومي بعد نجاح 
في  هنا  أخوض  ولن  االشتراكية، 
التفريق بين النظرية والتطبيق حتى 
لحق  الذي  والظلم  الثورة،  مهاد  في 

السوفيتي  االتحاد  في  حتى  الكردي 
السابق، إال إن أكثر هؤالء تأكد، بل 
األولى  الخطوة  أن  أكد  التاريخ  إن 
توثيق الحق القومي الوطني قبل أي 
تعويل على أية أيديولجيا أو نظرية 
طارئة التصون خصوصية الكردي 

أو سواه!
العربي-  أرى  كشخص،  كنت  وإذا 
األقرب  هم  سوريا  مكونات  وكل 
الفارسي،  التركي-  إلي- وأرى في: 
يمارسوا  لم  إن  إلي،  األقرب 
من  ناجين  الكردي،  تجاه  الضغينة 
شباك، وبراثن ثقافة الكراهية، بل إن 
دمشق بالنسبة إلي- كشخص أيضاً- 
دمشق  التآخي.  دمشق  هنا  وأعني 
دمشق  العراقة.  دمشق  التسامح. 
النبل. دمشق الثقافة. دمشق الذاكرة. 
األصيلة.  السورية  الروح  دمشق 
أول  هي  العنصريين،  الدمشق 
كردستاني  بعد  إلي،  بالنسبة  عنوان 
من  بالرغم  بها،  أحلم  التي  الكبرى 
أن األنظمة العنصرية، وعلى امتداد  
عدته  الكردي  صور  عقود  بضعة 
بحقه  ومارست  محورالخطر،  
والظلم  االضطهاد،  أشكال  شتى 

واالستبداد المضاعف!
أي  قراءة  بصدد  اآلن-   لست- 
بغرض  مواطنوي-   مشروع- 

الواقع  أرى  ألنني  ونقده،  نقضه، 
مهما  كهذا،  مشروع  بأي  الثقة  أفقد 
حمل بذرة نواياه الطيبة، بل النبيلة، 
عليه،  البناء  يمكن  أنه  اعترافي  مع 
إنه اشتغل عليه بعضهم منذ  السيما 
مرحلة ربيع دمشق، وهناك من أزاد 
باقتراح  هذا  مشروعه  نواة  على 
وكان  الثورة-  قبل  بديل-  دستور 
للكردي فيه حضوره ولو الرمزي، 
وهنا ال بد من أن أشير إلى رؤيتين 
رؤية  المشروع:  هذا  مثل  إلى 
القومجي الذي يقدم هذه الرؤية لسد 
الذرائع مقابل رؤية من يبحث بنبل 
للسوريين،  حل  إليجاد  وسيلة  عن 
كل  بعد  أمان،  في  ليعيشوا  عامة، 
العشرية  خالل  له،  ماتعرضوا 

األخيرة!
قراءاتي،  ضوء  وعلى  الأرى، 
للمشهد السوري عامة، ومن ضمنه 
الثقة،  فقدان  وبعد  الكردي،  الواقع 
وتفاقم ثقافة الكراهية، ورسم صورة 
الكردي على أنه عدو أول، وتناسي 
تضحياته، وقرابين الدم التي قدمها، 
اللحظة،  هذه  وإلى  سوريا  بناء  منذ 
الطرفين:  على  يطبق  ما  وهو 
النظام والمعارضة الرسمية ما خال 
غيرفاعلة.  تكون  تكاد  استثناءات 
غيرمرئية. غيرمعترف بها، السيما 

للعداء  إقليمية  جهات  تغذية  بعد 
للكردي لدى الجهتين المتصارعتين، 
دولة  مشروع  اعتبار-  يمكن  فإنه 
المواطنة الذي طرح بإيقاع أعلى منذ 
بعض  لدى  اآلن  وإلى  دمشق  ربيع 
إلى  لالرتقاء  قادر  غير  النخب،  
مستوى أسئلة الراهن، ومن دون أي 
وإن  المشروع،  هذا  أللفباء  تطبيق  
النظام،  قبل  الواهنة، ال من  بصيغه 
وأخصُّ  معارضته  قبل  من  وال 
جرائمه،  للمحتل  سوغت  التي  تلك 
وممارسة  وإبادته،  مكانه،  واحتالل 
بحقه:  والتطهيرالعرقي  الجينوسايد 
العين-  كانيي/ رأس  عفرين- سري 
مع  كنماذج،  أبيض- كري سبي  تل 
االنتباه إلى  أمر آخر، وهو أن هناك 
الكردي،  على  لاللتفاف  طرحه  من 
يصر  لطالما  من  إال  هنا  أعني  وال 
على صفة العربية  في تسمية البالد: 
التي  السورية  العربية  الجمهورية 
إلرادة  احتالل  حقيقتها-  في  هي- 
التاريخ  على  وتدليس  السوري، 
وجزء  والمستقبل،  والحاضر 
للمواطن  الكبرى  المعضالت  من 
أّس معضالت قضية  بل   والوطن. 
ترابه وموقف اآلخر/  الكردي فوق 

الشريك منه!
أدرجت  الذي  العنوان  إلى  وبالعودة 

منه  جعلت  فإنني  تحته،  المقال 
داعياً إلعادة تعميق دولة المواطنة، 
على  قفزاً  تكون  لئال  وتجاوزها، 
الحق القومي المشروع لشعب يعيش 
دعوات  إزاء  السيما  مكانه،  في 
إلعادة  ذلك  يكون  أن  إلى  بعضهم 
سببها  التي  األزمة  أسئلة  إلى  البالد 
ليس  إذ  المقيت،  العنصري  العقل 
أبسط من مقولة بعضهم التي طالما 
دسوها كعسل في سم مخطط كبير: 
كان  اآلخرأياً  أجل  وأنا  كلنا عرب- 
إلي  األقربان  وقوميته  والعربي 
يمنحون  وكأنهم  األول-   المقام  في 
اآلخر هبة عظمى، وهم يسعون إلى 

سلخه من جذوره!

*فصل من مخطوط غير مطبوع!
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جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

6
النشاطات

حزب يكييت الُكردستاني ـ سوريا يهّنئ حزب الوحدة 
الدميقراطي الُكردستاني بإعادة فتح مكتبهم يف قامشلو

اجمللس الوطين الكُردي واحزاب الوحدة الوطنية الكردية 
يعلنان توصلهم إىل رؤية سياسية وتفاهمات أولية

وفد من حزب يكييت الُكردستاني -سوريا 
يزور مكتب احلزب الدميقراطي التقدمي يف كوباني

وفد من حزب يكييت الُكردستاني يزور مقر حركة اإلصالح الُكردي

مبناسبة الذكرى الـ15 الستشهاده.. حزب يكييت الُكردستاني- سوريا 
يزور ضريح الشيخ معشوق اخلزنوي

مدينة  في  التقدمي  الديمقراطي  الحزب  مكتب  سوريا   – الُكردستاني  يكيتي  لحزب  كوباني  منظمة  من  وفد  زار 
كوباني.

المركزية وعدد من أعضاء  اللجنة  السياسية وعدنان بوزان عضو  اللجنة  يكيتي ويس شيخي عضو  ترأس وفد 
اللجنة المنطقيّة، وكان في االستقبال مصطفى حنيفي عضو المكتب السياسي وعمر يوسف عضو اللجنة المركزيّة.
وبحسب مراسل يكيتي ميديا فقد تبادل الطرفان أهم التطورات الجارية في المنطقية الُكردية بشكٍل عام، وأهمية 

المفاوضات الجارية بين المجلس الُكردي وحزب االتحاد الديمقراطي واألحزاب المقربة منه بشكل خاص.
يُذكر بأن الحزبين من مؤسسي المجلس الوطني الُكردي، وكان لهما دور فعال في هيئاته ومن الفاعلين في اتفاقية 

دهوك التي جرت في عام 20١٤. 

الحزب  برٔياسة سكرتير  يونيو/حزيران،  الجمعة ١٩  يوم  الُكردستاني- سوريا،  يكيتي  من حزب  قيادي  وفد  زار 
المهندس سليمان اوسو، وعدد من أعضاء اللجنة السياسية مقر حركة اإلصالح الُكردي سوريا بمدينة قامشلو.

وفد الُكردستاني استُقبِل من قبل المنّسق العام للحركة فيصل يوسف وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمنسقية 
العامة.

تناول اللقاء آخر المستجدّات السياسية في سوريا، وأّكد الطرفان على أهمية المجلس الوطني الُكردي والعمل من 
اجل تطويره وتفعيله.

الجهود  مع  بالعمل  الُكردي  الموقف  أهمية وحدة  وأّكدا على  الُكردي  الُكردي..  الحوار  إلى  الطرفان  وتطّرق  كما 
المبذولة لحّلٍ سياسي في البالد وأهمية هذه اللقاءات من ٔاجل تذليل العقبات وتحقيق تطلّعات الشعب الُكردي لنيل 

حقوقه المشروعة وتحقيق طموحات الشعب السوري في األمن واالستقرار.
يُذكر أّن يكيتي الُكردستاني، واإلصالح الُكردي من األحزاب المنضوية في المجلس الوطني الُكردي في سوريا. 

زار وفدٌ من حزب يكيتي الُكردستاني – سوريا وبرئاسة سليمان اوسو مع عدٍد من القيادة وأعضاء اللجنة االستشارية 
ومع أصدقاء الفقيد ضريَح الشهيد الشيخ معشوق الخزنوي في الذكرى ال ١٥ الستشهاده على أيدي أجهزة المخابرات 

التابعة للنظام السوري.
وقد ألقى الشيخ عبد الصمد أحد أصدقاء الشهيد كلمةً ذكر فيها دور الشيخ في طرح القضية الُكردية على المحافل 

الدولية، ودوره في سرده المعتدَل للدين اإلسالمي الحنيف.
يُذكر أّن الشيخ مغشوق الخزنوي اختُِطف بتاريخ 200٥/٥/١0 واغتيل بتاريخ ١/ ٦ لنفس العام على أيدي المخابرات 

التابعة للنظام السوري

زار وفد من قيادة حزب يكيتي الُكردستاني – سوريا مكتب حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني بمدينة قامشلو 

مهنئين بإعادة افتتاح المكتب.

االستقبال فصلة يوسف  في  السياسية، وكان  اللجنة  الحزب وعدد من أعضاء  أوسو سكرتير  الوفد سليمان  ترأّس 

بالنشاطات  والقيام  األهالي،  خدمة  في  وأحزابه،  المجلس  مكاتب  جميع  تكون  أن  أملين  الوحدة،  حزب  سكرتيرة 

المختلفة في قامشلو.

المفاوضات بين الُكردية، بعد تواصل  المناطق  المجلس قد أعادوا فتح مكاتبهم في أغلبية  أّن معظم أحزاب  يُذكر 

PYDو ENKS

أصدر المجلس الوطني الكُردي في 
الوطنية  الوحدة  وأحزاب  سوريا 
األربعاء  يوم  مشتركاً  بياناً  الُكردية 
فيه  يعلنان  يونيو/حزيران   27
توصلهم إلى اختتام المرحلة االولية 
من مفاوضات وحدة الصف الكردي 
سياسية  رؤية  الى  وتوصلهما 
إلى  والوصول  ملزمة  مشتركة 

تفاهمات أولية.
أن  ايضاً  فيه  جاء  المشترك  البيان 
الطرفان توصال إلى تفاهمات أولية 
 20١٤ عام  دهوك  اتفاقية  واعتبار 
االدارة  في  والشراكة  الحكم  حول 
لمواصلة  اساساً  والدفاع  والحماية 
بين  الجارية  والمفاوضات  الحوار 
الوفدين بهدف الوصول الى التوقيع 
المستقبل  في  شاملة  اتفاقية  على 

القريب.
الخميس  يوم  صباح  الوفدان  وعقد 
صحافياً  مؤتمراً  حزيران   2٨
نائب  مساعد  بحضور  مشتركاً 
المبعوث االمريكي الخاص للتحالف 
والقائد  ويليام روباك  السفير  الدولي 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام 

مظلوم عبدي.
نص البيان:

في ١٦ حزيران/يونيو 2020 اختتم 
و  الكردي  الوطني  المجلس  وفدا 
احزاب الوحدة الوطنية الكردية في 
المرحلة االولية من  الحسكة سوريا 
و  الكردي  الصف  مفاوضات وحدة 
مشتركة  سياسية  رؤية  الى  توصال 
ملزمة والوصول إلى تفاهمات أولية 
و اعتبار اتفاقية دهوك عام 20١٤ 
االدارة  في  والشراكة  الحكم  حول 
لمواصلة  اساسا  والدفاع  الحماية  و 
بين  الجارية  المفاوضات  و  الحوار 
الوفدين بهدف الوصول الى التوقيع 
المستقبل  في  شاملة  اتفاقية  على 

القريب.
و اكد الوفدان على اهمية التعاون و 
ورحبوا  سوريا  في  الكردية  الوحدة 
باإلنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو 
تفاهم اكبر و تعاون عملي مما سيفيد 
وكذلك  سوريا  في  الكردي  الشعب 
المكونات,  جميع  من  السوريين 
وفاءاً  عملهما  الوفدان  كرس  و 
بنات  و  ألبناء  الكبرى  للتضحيات 
جرحى  و  لشهداء  خاصة  و  سوريا 
وعائالتهم  كردستان  آفاي  روج 
القتال  في  بأرواحهم  ضحوا  الذين 
استبداد  من  العالم  لحماية  النبيل 

داعش.
أولى  خطوة  تشكل  التفاهمات  هذه 
و  برعاية  اليها  الوصول  تم  مهمة 
االمريكي  المبعوث  نائب  مساعدة 
السفير  الدولي  للتحالف  الخاص 
لقوات  العام  والقائد  روباك  ويليام 
الجنرال مظلوم  الديمقراطية  سوريا 
عبدي واعرب الوفدان عن شكرهما 
عبدي  مظلوم  للجنرال  تقديرهما  و 
في  الكردية  للوحدة  مبادرته  على 
مسعود  الرئيس  لفخامة  و  سوريا 
نيجرفان  الرئيس  و  البارزاني 
كردستان  اقليم  رئيس  البارزاني 
اجل  من  وجهودهم  لدعمهم  العراق 
كما  سوريا  في  الكردية  الوحدة 
االمريكية  المتحدة  الواليات  شكروا 
على رعايتها و دعمها القوي للوحدة 
مستقبل  لتحقيق  دعمها  و  الكردية 
تعددية  و  ديمقراطية  اكثر  سوري 
جميع  حقوق  احترام  يتم  حيث 

مكوناتها.
المجلس الوطني الكردي في سوريا   

احزاب الوحدة الوطنية الكردية
١٦ حزيران/يونيو 2020

صفحة النشاطات من اعداد جيندار بركات  



هكذا هم الكورد و منذ القدم التحموا 
فأوهبهم  جبالهم  سلسلة  مع  روحيا 
تارة اخرى  تارة قوته و صموده و 
ندى  اهداهم  و  جماله  عليهم  سخى 
يبخل  لم  كما   ، الزكية  انفاسه  عبير 
عليهم ابدا نظارة سفوحه الكريمه و 

عطره المكتنز بطيب اهله ..
ينق  حجال  الكوردي  هذا  اصبح  و 
بحنجرته الحزينة ليخلد لذاك الجبل 
االساطير الرائعة و ينصع من ثلوجه 

الناصعة مقدسات العشق و الحب .
اعتقل روح الفنان الراحل علي تجو 
تماما بعفرينه اعتقاال ازليا كما جبل 
ابدع به صمود جبل هاوار و قلعته 
الراعي  ليبقى  األبدية  مقداساته  و 

االمين يشرف على عفرين .
العشق  اعشقه  العفريني  الفنان  فهذا 
لكل  و  هضبة  لكل  جنونا  و  هوسا 
و  اوقاتها  من  برهة  لكل  بل  شبرا 
اقتداده هذا الهيام المزمن الكثر من 
ثالثون عاما ألن يكون بدون منازع 
العفرينيين  بيوت  في  المغرد  البلبل 
و  السوري  بجزأيها  كوردستان  و 

التركي . 
لتهدي  العذبة  حنجرته  فأبدعت 
ليقاس  و  الحب  في  األلحان  اعذب 

انتزع لاير مدريد صدارة دوري 
لكرة  اإلسباني  األولى  الدرجة 
أرضه  خارج   ١-2 بفوزه  القدم 
على لاير سوسيداد بعد جدل كبير 

في الشوط الثاني.
قائد  راموس  سيرجيو  وتقدم 
من   ٥0 الدقيقة  في  بهدف  لاير 
سقوط  بعد  احتسبت  جزاء  ركلة 
عقب  أرضا  جونيور  فينيسيوس 
كرة مشتركة مع دييجو يورينتي 

العب سوسيداد.
بالظلم  سوسيداد  شعور  وازداد 
بعد دقيقة واحدة حيث سجل كريم 
في  لريال  الثاني  الهدف  بنزيمة 
الدقيقة 7١ بعدما مهد الكرة لنفسه 
لكن ميرينو ضمن  بأعلى ذراعه 
قلص  عندما  للقاء  مثيرة  نهاية 

تأييداً  القدم  لكرة  دوري  روجافا،   _ الكوردستاني  الديمقراطي  والشباب  الطلبة  التحاد  قامشلو  مدينة  فرع  أقام 
»لوحدة الصف الكردي« وذلك في ملعب قامشلو المغلق بمشاركة أربعة فرق وهي ) اتحاد الطلبة والشباب- 

السالم- جومرد- جرنك( بطريقة الدوري من مرحلة واحدة توج من خاللها فريق » اتحاد الطلبة والشباب«
وجاءترتيب الفرق على الشكل التالي :

١- اتحاد الطلبة ٩ نقاط
2 -جومرد ٦ نقاط
3 -جرنك 3 نقاط

٤ -السالم 0

العراقية،  الثقافة  وزارة  أعلنت 
العامة  الفنون  لدائرة  اإليعاز 
للنجمين  تمثالين  بإنجاز 
الكرة  أسطورة  الرياضيين، 
العراقية أحمد راضي، والالعب 
الدولي السابق علي هادي، اللذين 
بجائحة  إصابتهما  إثر  توفيا 

كورونا.
العامة  الفنون  دائرة  وستتولى 
تصميم وتنفيذ المجسمات الخاصة 
بالالعبين  الخاصين  بالتمثالين 
اللذين أسهما في تحقيق العديد من 
الكروية  واإلنجازات  البطوالت 

للعراق.
العراقي  المنتخب  نجم  وتوفي 
أحمد راضي، عن ٥٦ عاما، بعد 
قاد خاللها  بالتألق،  حافلة  مسيرة 
العالم  لكأس  للتأهل  منتخب بالده 

الوحيد الذي شارك فيه العراق.

الدوري  في  الجزيرة  نادي  يشارك 

الذي  للرجال  اليد  بكرة  السوري 

ينطلق يوم االحد 2٨ حزيران

في  مباريات   ٤ الجزيرة  وسيلعب 

حماة:

مع الطليعة االحد 2٨-٦

مع النواعير اإلثنين 2٩-٦

مع السلمية األربعاء ١-7

مع الكرامة الخميس 7-2

المدربان  النادي  فئات  كل  ويدرب 

الوطنيان كرم خليل وثائر يونس

في كل مسافاته اخالصا و قداسة ، 
النصيب  يسمى  بما  ما غاب عنه  و 
من  الخيانة  لدرجة  هي  ما  ايضا  و 
التي  االيام  بقية  و  الحياة  تعاسة 

تمضي دون سعادة .
لتلك  اغنية  او  صوتا  ترجل  كما  و 
الفلكلورية  الكوردية  القصص 
او  شعبه  بطوالت  بمالحم  المشبعة 
بمالحم الكرامة و الشجاعة و الحب 

المخلص ابديا او ذاك المفقود .
و تردد اثير صوته بدون منازع او 
حتى من قد يستطيع خوض المعركة 
يرافق  الذي  الوحيد  هو  فكان  دونه 
ساحات  و  الفقيرة  البيوت  تلك  كل 
هؤالء  له  يترددون  بقوا  و  المدن 
الفالحون في حقولهم و كان بالنسبة 

لهم غذاء روحي لتعبهم اليومي .
فكان انينه المتناثر عبارة عن طقوس 
مقدسة ال يمكن االستبعاد عنها ، و ال 
يمكن االستغناء بدونها ألي شخص 
عفريني ألنه الوحيد الذي كان يعيد و 
يرواد جميع الفصول و لياليها السمر 

في طحن بيادر القمح و الزيتون ..
فكان أي تجمع من حوله هي بمثابة 
تقديس لاليام المتعبة و لتلك العهود 
صفحاته  بين  اختلجت  التي  العابرة 
شقاء كل السنوات الماضية و صبغة 

األيادي الخضراء .

يتمرد  الن  الذاكرة  ابدا  يخالفه  فلم 
مع  المتأصل  الوجد  هذا  انبعه  ما 
كل  ليظهر  العفرينية  او  العفريني 
الجماليات التي تواجدت منذ األزل .
من  رقة  كل  في  ازليا  كان  انه 
كلماته و فنان بحق و حقيقة لطريقة 
حروفه  من  ابدعه  ما  كل  استخراج 
اللطافة  انتجت من طرق  ما  بكل  و 
ازهار  و  العنبر  طيب  بذلك  ليوافق 

الرمان .
هذه الحنجرة الكوردية االصيلة التي 
الحزن  و  الحنان  كلتا  فيها  امتزجت 
الكوردي  االنسان  ترافق  باتت  و 
في كل اوقاته فكانت بمثابة ارتخاء 
ديمومة الستمراره و  و  له  و جالء 
فناء عن النفس وما تعلقت به روحه 
الزمن  غربة  و  التيه  طوفانات  من 

الجائر .
من  لعفرين  كان  ما  اخالصا  فانبع 
اخالص و غرد لكوردستان عموما 
و  الشعر  ابيات  و  الروايات  اعذب 
بخصوصية  هو  تفرد  و  الغراميات 
هموهمها  و  سوريا  كوردستانية 
اجزاء  بقية  في  االخرون  هم  كما 

كوردستان األخرى .
الصوت  استلهم  تجو  علي  فالفنان 
تغني  كانت  التي  أمه  من  الحزين 
الزيتون  حقول  بين  ما  برفقته 

الحرب  في  ولديها  مستغيبة  و 
هذا  يفارقه  لم  و  األولى  العالمية 
الحزن األبدي ليغني الحقا للحب و 

المسافات البعيدة و الفراق .
و من هنا يأتي ما ذهب اليه صدق 
في  المتجذر  االلم  و  احساسه 
حنجرته فليس من السهل بمكان ان 
يرى المرء تلك اللوحة الحقيقة التي 
تذرف من خاللها ما تدمع لها اعين 

األمهات .
فالفنان الراحل علي تجو استطاع ان 
يحمل مآسي شعبه و خلدها تماما في 
حنجرته الذهبية ألخر يوما حتى ان 
فارق روحه لباريها ، فكان كورديا 
بامتياز فلم يجد أي لغة للتعبير عن 
التي  الكوردية  لغته  سوى  احساسه 

اوسمته األصل و التاريخ .
- الفنان علي تجو في سطور : 

محمد  علي  محمد   : الحقيقي  االسم 
علو ، المعروف بعلي تجو 

ديرا  حسن  قرية   ١٩30  : مواليد 
التابعة لناحية بلبل .

شعبي  مطرب   : الفنية  مساهماته 
الطنبور من  بامتياز و عازف آللة 
و  زجل  شاعر  و  األولى  الدرجة 
يغني للحب و الفلكلور الكوردي و 

يفتخر بقوميته بكل المناسبات .
المشهورة  اغانيه  الفنيه و  اعماله   -

صفحة الرياضة من اعداد فريدون قجو

إعداد: بهجت شيخو

حجل عفرين مازال يصفق جلباله 

ريال مدريد ينتزع  قمة الدوري اإلسباني

قامشلو.. دوري لكرة القدم دعما لوحدة الصف الكردي

بعد وفاتهما بكورونا.. تشييد متثالني لنجمي الكرة العراقية

نادي اجلزيرة يشارك يف دوري كرة اليد

: )) زينبي - لو دلو  -  شيخ سعيد  
-  ليلى قاسم -  مريمه  -  يارا مليسه  
-  سياد أحمد زلفه  -  إمو محه باكه  
-  صاودليه  -  صالحو  -  حسن 
بلغ  ....((و  بسمام  -  خرزه محمد 
مجموع اغانيه الى ما يقارب : ١03 

اغنية .
تكريمه : 
تكريمه:

منظمة  دعته   ١٩7٦ عام  في 
المتحدة  لألمم  التابعة  اليونسكو 
للمشاركة في لقاءات فنية لفنانين من 
العالم، فزار فرنسا وهولندا  شعوب 
يقدم  التوالي،  على  سنوات  خمس 
والعزف  الغناء  في  فنونه  خاللها 

على الطنبور.
 كما كرم من قبل إدارة موقع تيريج 
عفرين عام 2007  مع مجموعة من 
الفنانين وقدم له ) درع موقع تيريج 
الوجه  يمثل  النه   ) األول  عفرين 
في  الفلكلوري   الفني  و  التراثي 
عفرين ، وكذلك عربوناً لجهوده  في 
لمنطقة  الفني  التاريخ  على  الحفاظ 
جماعية  اغنية  آدائهم  بعد  عفرين  
عفرين  منطقة  وقرى  جغرافية  عن 
قرية وتصويرها على  وميزات كل 

شكل فيديو كليب .
الوفاة : بمسكنه في عفرين ١٦ / 2 
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ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الك

7
 فن ورياضة

الفارق بتسديدة هائلة من مدى قريب في الدقيقة ٨3.
وتساوى لاير مدريد في رصيد النقاط مع برشلونة حامل اللقب ولكل 
القمة بسبب األفضلية في  انتزع  لكنه  بعد 30 جولة  نقطة  منهما ٦٥ 

المواجهة المباشرة.

/ 20١2 م
فنان  عن  الستار  اسدل  هكذا  و 
قرن  نصف  طيلة  ابدع  كوردي 
االغنية الكوردية و تفاصيلها حنجرة 
و عزفا و لكنه ما زال يتفوه به الشفاه 
ليعشقوا مع حنجرته اشجار الزيتون 

و البيادر التي ال تحترق ابدا ... 
حيا  زال  ما  تجو  علي  محمد  ألن 

روحا و نبضا . 

و  اغانيه  اشهر  فقرة   : مالحظة 
 : بعنوان  عنه  دراسة  من  تكريمه 
محمد  المطرب  عفرين  بلبل  رحيل 

علي تجو للكاتب هوزان امين 
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Dirinde û kelex 
Ji berê de pêşiyên 

kurdan gotine: Diz 
û xudanê malê bûne 
hevpişk, Ga di kulekê 
re derxistin, eve rewşa 
welatê me Sûrî�, û serokê 
ne rewa, tevlî� palpiştên 
wî�, dema eşkere digotin: 
Yan wê ji me re bimî�ne, 
û yan emê terr û hişk bi 
şewitî�nin, û tune bikin, 
bi van dirûşman ajotin, û 
hî�na berdewamin. hemî� 
dergeh û sî�nor vekirin ji 
talanker, diz û keleşan re, 
yên dûr û yên hawî�rdor, 
êrî�ş berdane xaka sûrî�, 
mî�na kelexekî� mirî�, û bê 
xwedî�, her dirindeyekî� 
êrî�şên xwe berdanê, 
gewad û bê şeref ji wan re 
bûne şopçî� û rêzan. -Urus 
hatin rexê Derya spî� 
dager kirin, paşê asiman 
û xak jî� dane ber xwe, 
bi mebesta ku rijêmê 
ew niyaz kirine û anî�ne, 
bi girêbest û peyman. 

Qanûna Parastina Sivî�l 
a li Sûrî�yê, ku wekî� 

«Qanûna Qeyser» tête 
binav kirin, di 6/ 17 an di 
cî�bicî� bibe, li nav dorpêçên 
dijwar ên herêmî�-
navdewletî�, tê xwestin ku 
gelek bî�hnfirehî� û zanyarî� 
hewce dike ku peymana 
xwe hilweşî�ne û encamên 
wê binirxî�ne.
  Ev di demekê de ye ku 
hilweşî�na aborî� û darayî� 
li hundurê Sûrî� aloztir 
bûye, û xwepêşandan li 
devera Siwêda pêk hatin, 
qeweta civata Dirziyan, 
dirûşma «biçe, Beşar» 
bilind kirin û tê vê wateyê 
bi nêzanî�kirina şiroveyên 
ku ji hêla rêjî�mê ve hatine 
pêş , ev nî�şana ku hî�n 
xelkê Sûrye di pêngava 
guhertinê dene.
 Divê di despêkê de 
were destnî�şan kirin ku 
dî�menên li pişt weşandina 
zagonê ku sûcên rêjî�mê 
ye, şermezarkirina terorê 
û dijwarî� ya hovane, 
careke din piştrast dikin 
ku Emerî�ka, bi salên borî�, 
divê bi rejî�ma Sûrî� re, hî�n 
xurtir û dijwar be.  Ma 
gelo î�ro ev qanûn nî�şan 
dide guhertinek bingehî�n 
di «siyaseta» de, ku ji hêla 
rêveberî�yên berê û yên 
niha yên Amerî�kî� ve di 
derbarê şerê Sûrî� bi giştî� 
û rejima Sûrî� bi taybetî�, 
ya rejima sûrî�, bi taybetî� 
de.,   
•  Qanûn di 20ê 
kanûna duyem de, sala 
borî�, ji hêla pirraniyek 
komarparêz û demokrat, 
di bin navê «Qanûna 
Qeyser a Sûriye ji bo 
Parastina Sivî�l» hat 
pejirandin, di derheqê 
Rêjî�ma Sûrî� de, ji 
qurbaniyên ê şehî�d ketin 
dibin eşkencê de, ta ku 
ew gihî�şte forma xwe ya 
niha.  Piraniya bendên wê 
cezayên aborî�, darayî� û 
benka navendî� vedigire.  
Lê  ev ne tenê hukûmeta 
Sûrî� dike armanc.  Lê 
hemî� hukûmet, kesayetî�, 
û rêxistinên aborî� yên ku 
bi pergalê re hevkarî� û 
piştgirî� dikin, li welatên 
mî�na Çî�nê, Iran û Rûsya ,û 
hemî� Alî�girin wî�.
  Guman tune 
ku «Qanûna Qeyser» 
peyamên siyasî� ji partî� 
û welatên ku nû dest 
pê kirine re dişî�ne ji 
bo birêbirin û têkiliyên 
bi rejima Sûrî� re;  Lê 
gelek pirsên wî� hene.  Ya 
yekemî�n ev e gelo ew 

Enwer Naso

Ismaîl Sînan

Adilê Evdile

-Eyran derbas bûn, bi 
mebesta ku dostê rijêmê 
ne, û peyman di navbera 
wan de hatin bestin, ji 
bona parastina xaka Sûrî�. 
-Tirk hatin bi egera ku 
gelên sûrî� yên Sine ew 
daxwaz kirine, ji bona 
parastin û berevaniyê, 
û gotin: Ji erk û mafên 
me ye em sî�norê xwe bi 
parêzin. -Emerî�kan hatin, 
bi mebesta şerê Daişê, 
û berjewendiyên xwe 
bi parêzin, di rojhilata 
navî�n de. -Israî�l dewleta 
ku darkê her hewdelê 
ye, di nav hemî� tirşik û 
tevdanan de ye, pî�lanên 
wan di pişt perde û dibin 
masan de ne, hingî� agir 
sist dibe ku vemre, ew 
gurr û geş dikin. -Grûp û 
rêolên şî�,e ji her çar dorên 
dinya yê êrî�ş berdane xaka 
Sûrî�, bi mebesta alî�kariya 
rijêma Elewî�, bêhtir ji 
pêncî� grub û rêxistin tevlî� 

Destpêk di salên sihî� de 
ji sedsala bî�stê wekû 

geşepêdanekê di giyanê 
çand û wêjeya kurdî� de 
gihişte asta netewî� bi fiqh 
û korsên olî� di hucreyên 
mala seyda de 
Him jî� derçûn û weşana 
herdû kovarên kurdî� yên 
pî�roz « Hawar» û «Ronahî�» 
bi keda zimanzan û mî�rê 
alfebeya kurdî� « Mî�r 
Celadet Bedirxan» ewan 
herdû jêderan bandoreke 
mezin li ser kurdên 
sûriyê kir , loma nivî�skar 
û helbestvanên gelê kurd 
tûrikên xwe tijî� dikirin û 
davêtin milê xwe wekû 
erkê netewî� û li nava 
kurdan belav dikirin li 
kurdistana sûriyê 
Bajarê Amûdê pêşeng bû 
bi wergirtin û sûde di warê 
netewî� de , di heman salan 
de «Yaneya ciwanan» hate 
damezrandin li bajarê 
Amûdê wekû destgeheke 
perwerdeyî� beramberî� 
kiryarên dagî�rkeran li 

Nav û dengê Amûdê

Ferhengok

şer bûn, di serî� de partiya 
Xuda ya Libnan ê. Ta vê 
rojê tu sî�naryo berçav 
ne hatine ser mase yên 
dan û standinê, gelê Sûrî� 
gêj û mest maye, li çol û 
bêlanan winda bûne, yên 
ku li welat jî� mane di bin 
simê hespên şervanan 
de, nale-nala wa ye, bê 
hî�vî�ne, ji çareyan, dergeh 
û sî�nor li ber wan hatine 
dadan.

Qanûna Qeyser û Pêşerojên 
Stratejîk ên Waşintonê 
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 - -Qaqareş  Anî ji deriya, da xêra miriya- - Av rêya xwe dibîne البيض االسود
Agir di dev deye , di bêje ez nizanim-

nî�şanek guherî�nek di 
siyaseta  Emerî�ka ya li 
hember Sûriye ji destpêka 
derketina şer di wî� welatî� 
de. 
biryarên stratejî�k ên 
Dewletên Yekbûyî� ne baş 
dizanin ku weşandina 
qanûnek wusa nayê 
wê wateyê ku welatê 
têkildar ketiye nexşeya 
berjewendî� û pêşengên 
Waştonê.  Sûriye - mî�na 
Sûrî� - giraniya cî�ostratejî�kî� 
ji bo Amerî�kayê tune, 
û ji Yan ber vê yekê 
divê em rahijmendiya 
xwe ji berjewendî�yên 
wê û şiroveya xwe ji 
behra wê re ji nû ve 
binirxî�nin.  Daxwaz, 
berjewendiya wê li Sûriyê 
ne guhartina rejî�mê ye, 
lê belê bi ewlehiya Israî�l 
û sî�norkirina bandora 
Iranya  , û bi hêzkirina 
Israî�l û hevrêziya bi 
Rûsya re dibe ku ev herdu 
armanc cê bi cî� bibin
Her wiha ragihandina 
Nûnerê Amerî�kî� li Sûrî�yê, 
Jêms Jeffrî�, ev axaftina 
dubare kir berî� demekê 
di axiftina Swede bi hin  
dijberên Sûrî�, diyar kir ku 
Dewletên Yekbûyî� hewil 
dide ku tenê behra rejî�ma 
Sûrî� biguheze.  Rast e ku 
«Qanûna Qeyser» wekî� 
beşek ji mekanî�zmayek ji 
bo hişkkirina cezayên li 
ser rejî�mê pêk tê, lê rasttir 
e ku Armanca yekemî�n , 
Irane û xwesteka ku wê 
dorpêçê li deverên wê 
yên berbiçav ên derveyî�, 
wekî� ku di hundur de hate 
dorpêç kirin.  Qanûn derî� 
li çareseriyek dî�plomatî�k 
veke, lewra ew destûrê 
dide Şanderê Dewletên 
Yekbûyî� ku van cezayan û 
dorpêça rejima Sûrî�,wî� bi 
ber danûstandinên cidî� û 
kirina danûstandinên li 
ser hukûmetek veguhêz 
de. 
Pirsa duyemî�n ev e gelo 
dê sizayan li mirinê bide 
rejî�ma Sûrî�.  Di rastiyê 
de, ew ê berevajiya hin 
tiştan bawer neke, û ji ber 
çend sedeman, ku ew bi 
serbilindî� ezmûna ku ew 
di mijûlbûna bi cezayên 
navdewletî� de dimeşî�ne.
, û ew bi dehsalan e mijûlî� 
wê ye, li pey, pergala aborî� 
ya ku niha li Suriyê heye, 
sî�stemek mafyewî� ye ku 
ji cezayan nayê bandor 
kirin,  Ji ber ku ew bi 
aboriya cî�hanî� an herêmî� 
re têkildar nî�ne, û wê 
hingê hebûna welatên 

cî�ran bi hewcedariyên 
pergalê bi rêbazên wî� 
tune,ji laye dî� ve Gava ku 
sî�norê vekirî� ji Tehranê 
heta Beyrûtê ve di rêya 
Bexdayê re berdewam 
dike dê qanûn çawa were 
cî�bicî�kirin?  Ma wê kî� van 
sî�noran kontrol bikin 
û pêşî� li tevgera çekan, 
milî�s, î�stî�xbaratî�, mafya 
û qaçaxçî�tiyê bigirin, 
bi taybetî� li ser sî�norê 
Libnan-Sûriya, ku di van 
demên dawî� de encamên 
xirab ji bo aboriya 
Libnanê çêbûye?
Pirsa sêyemî�n bi nakokiya 
neyeksan ya ku têkiliyên 
D.Y-Rûsya di dosyaya Sûrî� 
de pêşdixe re têkildar 
e.  Ji aliyek din, Amerî�ka 
hebûna Rusya ya li Sûriyê 
pî�roz dike, ji ber ku ew 
hêza yekane ye ku 
li vî� welatî� bimî�ne, û ji aliyê 
din ve, bi rêya yasayê, ew 
cezayan dide ser her kesê 
ku bi hevkariyê pêre dike, 
piştgir ye dike. 
 
•  ji bo ku em asayî� 
dûr nekevin, û armanên 
sereke ewin ,ku bi şert û 
mercên pêkanî�na wan, ji 
parastina sivî�lan,ji tang 
û topan, serbestkirina 
zindanyan û sizakirina 
alî�girin wî�, Qedexya li ser 
Neft û Balefiran,û Erêkirin 
li ser danûstandinan...lê 
be guman wê ev zagon 
bandorek xerab li xelkê 
Sûrî� bike,bi tayebet ku 
Rêjî�mek mî�na Rêjî�ma 
Be›es,û hemî� Rêjî�mên 
setemkar,û  Navndî� li 
Rojhilata Naverast,lê 
dimî�ne rewşa hindirî� ,û 
bandora hejaryê li xelkê, 
ku karibin vê tevgera 
guhertinê nû bikin ,û cê 
sistema faşit bi ruxî�nin,û 
we nî�şan û çirûsk li 
Siwêda bişkivî�.
em dubare dikin ku 
Sûriye - mî�na Sûriye - ne 
di nav pêşengên stratejî�k 
ên Waştonê de ye.

gel xulên fêrbûna zimanê 
kurdî� bi tî�pên latî�nî�
Gengeşeya perçekirina 
kurdistan ji encamên 
peymana «Saykis Pî�ko» 
û wekû diyarkirina 
nerazî�bûnê her sibeh 
kombûn bi ref û rêzik 
li pey hev li bejna wan 
cilên «Keşafa» destpêk 
bi sirûda « Ey Reqib» bi 
duruşmên netewî� li dijî� 
dagî�rkeran.
Loma «toşa Amûdê» di 
sala 1937 de , paşê di sala 
1961ê de bo helbijartinên 
parlementoya sûriyê 
«Doktor nûrdî�n zaza» û 
hevalê xwe «Şêx mihemed 
î�sa» wekû kandî�tên kurda 
û bi gera hevdî�tina gel 
û piropakenda di nav 
bajarên cezî�rê de , xortên 
kurda li bajarê Amûdê 
rahiştin otombî�la wan û bi 
heyecan di bin de meşiya 
, ew yek jî� hukumeta 
wê demê bi tirs di ber 
çavan re derbaskir loma 
girtina herdû kandî�tan 

û hin hevalên partiya 
demoqratî� kurdistan li 
sûryê
U�  di destpêka çerxa bî�st û 
yekê de 2004ê gelê Amûdê 
pût û peykerê diktatora 
ruxandin dî�sa jî� bi destê 
hukûmetê bi dehên şehî�d 
û birî�ndaran bi hezara 
girtiyên zindanan
Ji xwe di şoreşa sûryê de 
yekem bajar piştî� xelkên 
bajarê «Deraá» gencên 
amûdê rabûn ser piyan 
û doza mafê xwe kirin 
, Dêmek nav û dengê 
Amûdê ne ji xweber 
hatiye


