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جبهة السالم و احلرية ..مشروع
العيش املشرتك
هيئة التحرير
عندما بدأت الثورة السورية في
آذار عام  ٢٠١١كانت قوى الثورة
في محافظة الحسكة ،من الكرد
و العرب و اآلثوريين و غيرهم ،
سباقة في إجراء لقاءات جماهيرية،
تحت عنوان حوار المكونات،
و كانت أحزاب الحركة الوطنية
الكردية نشيطة في هذا المجال،
و كأنها أرادت أن تنطلق ،ثانيةً،
من جذورها التي تغذت من شعار
اساسي منذ بداية تأسيس الحركة
السياسية الكردية في خمسينيات
القرن الفائت ،و هو شعار “األخوة
العربية الكردية” حيث القومية
العربية هي قومية أكثرية سكان
سوريا.
و عندما بدأت الثورة ،توصل جميع
المكونات بحسهم الوطني الصادق و
رغبتهم الجامحة لالنعتاق إلى نتيجة
مفادها ،إن من شأن حوار المكونات
مع بعضها قطع الطريق أمام أحابيل
يخوف إحدى
النظام الذي كان
ِّ
المكونات باألخرى ،حيث كان يشيع
ادعاء حمايته لها ،فيما كان يدعي
أمام األكثرية ،بأنه حامي العروبة و
راعيها ،و هذا إن دل على شيء إنما
يدل على عمق
معاناة الشعب السوري بكل
مكوناته ،ك ٌّل بالطريقة التي كانت
تفيد النظام في ديمومة احتكاره
السلطة و الثروة.
و تضافرت تلك الحوارات مع

الشعارات التي رفعها الحراك
الثوري في تظاهرات أيام الجمعة،
تلك الشعارات التي تبنت جميع
المكونات القومية و الدينية السورية،
لتؤكد بأن الشعب السوري واحد
و متفق على احترام خصوصيات
مكوناته.
إن جبهة السالم والحرية ،التي
أعلنها ،في  ٢٨تموز الفائت ،كل من
المجلس الوطني الكردي و المنظمة
اآلثورية الديمقراطية و تيار الغد
و المجلس العربي في الحزيرة و
الفرات ،مشروع سياسي واقعي
تشاركي،
 ،يؤسس لهوية وطنية سورية
و النتماء سوري جامع ،ووحدة
وطنية قائمة على احترام التنوع
و تقبل اآلخر بعد االعتراف به
وقبول الشراكة الوطنية معه،
بخالف المرحلة السابقة التي امتدت
لنحو نصف قرن من تاريخ سوريا
الحديث ،في ظل تسلط الدولة
األمنية القائمة على أساس خلق
عوامل التجاذب و االحتراب بين
مختلف المكونات و تأجيجها ،بما
يمكن تسميتها االكتفاء الذاتي من
المشاكل التي توفر لنظام الحكم
إمكانية صرف األنظار عن تسلطه
و انفراده بالحكم.
و يعتقد بأن هذا المشروع قد يكون
النواة التي ستعمم ،لالنتقال الى
سوريا الديمقراطية التعددية ،سياسيا
و قوميا و دينيا  ،للحفاظ على
وحدتها أرضا ً و شعباً.

العرب وفوبيا االنفصال الكوردي
إن البنية الثقافية والفكرية عند
معظم العرب والرغبة في السلطة
واإلستبداد نابعة من الموروث
الثقافي والتاريخي القائم على الدولة
المركزية والتي ال تقبل القسمة ،وال
تتجزأ  ،لذلك دائما ً هناك خوف
وفزع عربي من التعدد واإلختالف
الذي يعني عندهم إضعاف هيبة
الدولة والسلطان وسحب السلطة
المطلقة من يده ،ليس خوفا ً على

فؤاد عليكو
العربية والتي ظهرت للعلن ،بشكل
خجول ،في بداية القرن الحالي.
يأتي هذا التحول الكبير كنتيجة
طبيعية للتمدد اإليراني والتركي
على الجغرافية العربية بشكل ملفت
ومتسارع في بداية األلفية الجديدة،
حيث سيطرت إيران على القرار
السياسي والعسكري في العديد من
عواصم الدول العربية (العراق-
لبنان-سوريا-اليمن) وباتت أشبه ما
تكون بمحميات لها وهي مستمرة
في تمددها ،وعينها اآلن على
عمان والبحرين ،كما باتت تهدد
بقية دول الخليج بالسيطرة ،وهي
اآلن في حرب ضروس بالوكالة
مع السعودية واإلمارات في اليمن.
التتمة في ص4

مئوية سيفر
مالمح الصراع يتجدد يف األفق
قبل مائة عام اجتمع مسؤولون
فرنسيون وبريطانيون وإيطاليون
في مصنع بورسلين الشهير بفرنسا
لتقسيم اإلمبراطورية العثمانية إثر
الحرب العالمية األولى  ،وتوجت
بتوقيع معاهدة سيفر في  10أغسطس
 1920من قبل دول المركز عقب
هزيمتها في الحرب العالمية األولى
والتي تضمنت التخلي عن جميع

اسماعيل رشيد

األراضي العثمانية التي يقطنها غير
فرحان مرعي

الذكرى السنوية الرابعة لرحيل املناضل
إمساعيل محي

ساهم يف هذا العدد

لم يكن التفاهم بين إسرائيل
واإلمارات وليد الصدفة وحديث
العهد ،بل كان نابعا عن حوارات
استراتيجية معمقة بين الطرفين
منذ فترة طويلة ،ولم تكن اإلمارات
الدولة الوحيدة بين طرفي المعادلة،
بقدر ما كان ممثال عن عدد كبير
من الدول العربية في هذا المسعى
( االستراتيجي) وسينكشف ذلك
تباعاً ،خالل الشهور القادمة.ولعل
الدافع األساسي لذلك هو حاجة
ا لطر فين ( ا لعر بي  /ا ال سر ا ئيلي )
لمثل هذا التفاهم اليوم ،نظرا
لالضطرابات الكبيرة التي تعيشها
المنطقة على الصعيد الجيو/سياسي.
بالعودة إلى فترة القرن المنصرم،
نالحظ بأن الصراع كان على أشده
بين العرب وإسرائيل ،تخللتها عدة
حروب دامية دون تحقيق أي نصر
عربي في هذا الصراع ،ال بل كانت
الخسائر هي الطابع السائد في كل
معركة،حينها وجد الرئيس المصري
األسبق أنور السادات هذا الصراع
مع إسرائيل عبثي ،وقام باالعتراف
بإسرائيل وإنهاء الحرب ثم تاله
األردن ،وتوقف األمر عند ذلك
الحد ،رغم حدوث لقاءات سرية هنا
وهناك بين إسرائيل وبعض الدول

انهيار السلطة العثمانية في نهاية

التتمة في ص2

لم يكن الراحل إسماعيل حمي
سياسيا ً ومناضالً فحسب فباالضافة
لبراعته في كتابة المقال السياسي
وتميزه بدقة تحليالته السياسية
وجرأة قلمه فقد عرف عنه منذ
ريعان شبابه حبه للمطالعة وشغفه
باألدب والثقافة واهتمامه بالفعاليات
الثقافية واألدبية وخاصة منها
مايخص الشأن الكردي ،وقد كان
يولي اللغة الكوردية اهتماما ً خاصا ً
إيمانا ً منه بأن اللغة الكوردية هي
لغة أصيلة وحية.
ترك الراحل إسماعيل حمي إرثا
سياسيا ً وثقافة ناصعة تستحق كل
التقدير  ،وقد كرس حياته خدمة
لقضية شعبه دون كلل أو ملل حتى

االتفاق اإلماراتي /اإلسرائيلي واالنعطاف
االسرتاتيجي الكبري يف املنطقة

يكييت حتاور الناشطة السياسية
واإلعالمية الدكتورة نهى سلوم
 الثورة السورية كانت زنبقةثورات الربيع العربي  ،انطلقت من
عبق الياسمين الدمشقي .
 فقط من ينتمي بوالئه لرأس النظامفي سوريا كان يشعر بالمواطنة
على حسابنا جميعا».
 سوريا المستقبل يجب أن تكونسوريا الفيدرالية .
نخشى من إعادة هيكلة النظاموتحسين صورته .
 المرأة السورية قدمت نموذجا»حقيقيا» في التحرر.
التتمة في ص4

التعليم ...
العربة يف التخيري ال يف اإلكراه

شهر آب لعام  2020كان شاهدا ً
على فرحة وغبطة لدى أهالي
طالب محافظة الحسكة ترجمتها
مواقع التواصل االجتماعي بنجاح
وتفوق ابنائهم في الشهادة الثانوية
والتعليم األساسي (االعدادية) ,
التعليم األساسي نعم ألن معظم من
نال الشهادة وتفوق حرم من التدريس
منذ أن كانوا في الصف الرابع على
الكردية
وجه الخصوص في المدن ُ
بعد فرض مناهج اإلدارة أن استثنينا
مدينة الحسكة وقامشلو حيث تواجد
النظام السوري والمدارس التي تدار
من قبل وزارة التربية.
األمم على اختالف مشاربهم
واعراقهم يقدرون عاليا ً العلم ألنه
السبيل الوحيد نحو التنور والتقدم
والرقي ومن ضمنهم مكونات
المنطقة الخاضعة لإلدارة الذاتية
المعلنة من قبل حزب االتحاد
الديمقراطي  PYDإذ يكدون
ويسعون في سبيل تأمين تعليم
اطفالهم ويتحملون هم وبنيهم تكاليف
وجهود اضافية لقناعتهم التامة بأن
التعليم يحتاج عدة مقومات اساسية
تصنفه كتعليم جيد ومقبول ويستحق
الكد نحوه ,أولها االعتراف بالشهادة
على المستوى المحلي واالقليمي
والدولي ,ثانيا ً مستوى التعليم
ومنهجه والجهات التي اعدته
من المختصين واالكاديميين ثالثا ً
الكوادر التي تقوم على العملية
التربوية ومعرفتهم بطرائق التدريس
المتعارف عليها بين المدرسين ذوي
الخبرة ومنها (الطريقة االستنتاجية
والطريقة االستقرائية والمعدلة

برزان شيخموس
والتعليم التعاوني ،والعصف الذهني
) إلى جانب أهم البنود وهي البعد
عن األدلجة ,تلك المقومات التي
تفتقر لها مناهج اإلدارة والتي
تسببت في وضع مستقبل االالف من
ابناء المنطقة في غياهب المجهول
إال من ندر ومن له القدرة في تعليم
اطفاله على نفقته وضمن منزله أو
من هم في مناطق تواجد مدارس
وزارة التربية السورية .اإلدارة
الذاتية والتي لم تستطع لغاية اآلن
اقناع مسؤوليها بنجاعة مناهجها,
ال تعير أي اهتمام لجميع النداءات
التي تدعو إلى ابعاد التعليم عن أي
عملية سياسية وبشكل أدق تحييدها
بغية أن تكون سببا ً وسبيالً لراحة
نفسية لدى المواطن وتكون سببا ً
لبقائه في أرض الوطن دون الحاجة
في التفكير للهجرة بهدف تدريس
األبناء وتأمين مستقبلهم باإلضافة
إلى انتهاكها التفاقية مكافحة التمييز

الناطقين باللغة التركية  ،وبات حلم

جديدة عرفت باسم معاهدة لوزان

األكراد بالحصول على وطن لهم

 1923والتي وضعت حدود تركيا

قاب قوسين  ،فقد نصت المعاهدة

الحديثة وبذلك أغلق الستار على

على حق األكراد في تقرير المصير

الطموح الكردي  ،وبالرغم من

وتشكيل دولة خاصة في شرق

مرور  100عام على توقيع اتفاقية

األناضول والموصل  ،وتعد معاهدة

سيفر وحدوث تغيرات كبيرة على

سيفر وثيقة مهمة في تاريخ القضية

صعيد التحالفات وتشكيل دول فتية

سكرتري حزب آزادي كردستان ـ تركيا ( ) PAK
األستاذ مصطفى أوزجليك يف حوار مع ( يكييت )

اعتراف رسمي

وتفكك دول باإلضافة إلى تجاذبات

دولي بحقوق الشعب الكردي حتى

ومقاربات دولية وبسط مناطق

وصفها كمال أتاتورك بأنها بمثابة

النفوذ للدول المؤثرة ،

إال أنها

حكم اإلعدام على تركيا .

تفرض إيقاعها بقوة هذه األيام نتيجة

وعلى ضوئها رفض القوميون

عدم استقرار دول شرق المتوسط

في تركيا العثمانية معاهدة سيفر

والصراع الملتهب حول ترسيم

وشنوا حروبا» أخرجت الفرنسيين

الحدود وخاصة البحرية منها والتي

 نحن حزب نؤمن بالقيم القوميةللشعب الكردي .
 الشكل.األمثل للدولة التركية تكمنفي الالمركزية السياسية .
 على مدار  97عاما» انتهجتتركيا سياسة إلغاء اآلخر عبر
االنكار وعن طريق اإلسالم
السياسي .
 ندعم الحوار الجاري بين المجلسالوطني الكردي وأحزاب الوحدة
الوطنية الكردية .
االستاذ مصطفى أوزجليك سكرتير
كردستان ()PAK
حزب آزادي ُ
نرحب بكم في جريدة يكيتي

الكردية وأول

الرمق األخير ،فقد رحل عنا باكرا ً
وهو في أوج عطائه ،ورحيله لم
يكن خسارة لحزبه فحسب وإنما
لعموم أبناء شعبه وحركته السياسية.
سيبقى قيمه وإرثه النضالي عناوين
بارزة في وجدان شعبه ورفاقه.

العدد � 277آب
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واليونانيين
األناضول

واإليطاليين
وأجبرت

من

ساهمت برسمه اتفاقية سيفر .

األوربيين

على توقيع معاهدة جديدة وبشروط

فؤاد عليكو -مصطفى أوزجليك  -برزان شيخموس  -د  .نهى سلوم  -اسماعيل رشيد  -فرحان مرعي
رمزي عفريني  -ليلى قمر  -محمد مال  -جيندار بركات  -رشيد حمكور  -زهير علي  -فريدون قجو

التتمة في ص2

Adilê Evdile - Nisrîn çeto - Evîn Şkakî

التتمة في ص5

ونشكركم على منحكم هذه الفسحة
لقرائنا فيما يخص رؤيتكم لحل
القضية الكردية وتعقيداتها خاصة
في كردستان الشمالية.
 فيما يلي نص الحوار المترجم منالكردية للعربية ( بتصرف ) وسيتم
نشر الحوار كامال» باللغة الكردية
في موقع يكيتي ميديا االلكتروني .
المقاالت المذيلة باسماء
كتابها تعبر عن رأي أصحابها

يـكـيتـي

السياسة

2
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سكرتري حزب آزادي كردستان  -تركيا (  ) PAKاألستاذ
مصطفى أوزجليك يف حوار مع ( يكييت ) ...التتمة
بداية كيف تقيمون عمل ونضال

مشتركة ونطمح لتعزيز تلك

كردستان
األحزاب
الكردية في ُ
ُ

العالقات لكن لألسف مع ظهور

الشمالية في الفترة األخيرة؟

وباء كورونا تقلص ذلك التنسيق

منذ

تأسيس

حزب

آزادي

كردستان عام  2015في مدينة
ُ
السياسي

الكردي ال يتقنون لغتهم األم
ُ

لوزارة الداخلية حسب القانون

(الكردية) برأيك ما هي األسباب
ُ

آمد (ديار بكر) قدمنا النظام
الداخلي
التركي

والبرنامج
(بإمكانية

التأسيس

و الحلول؟

ثم تقديم وثائق الحزب وليس

الدولة التركية تأسست على مبدأ

الحصول على الترخيص ثم

(دولة واحدة ,أمة واحدة ,علم

التأسيس) والذي يحوي في طياته

واحد ,لغة واحدة) ,على مدار
 97عاما ً انتهجت تركيا سياسة

الكردي والمطالبة بحقوقه
للشعب ُ

إلغاء األخر عبر االنكار وعن

القومية وطرح الشكل األمثل

طريق االسالم السياسي ولم تقبل

للدولة عبر الالمركزية السياسية(

الكردية وبتوصيف أدق
باللغة
ُ

الفدرالية) ,تلقينا الجواب من

الكردي
لم تقبل بوجود الشعب
ُ

النيابة العامة التابعة للمحكمة

ومارست بحقه كافة سبل اإللغاء

العليا التركية عبر اخطار بوجود

والتنكيل على مدار عقود وكان

خروقات للقانون التركي فيها

له تأثير واضح على افتقار اللغة

مطالب بتغير اسم الحزب ( كونه

الكردية ,في اخطار المحكمة
ُ

كردستان) وتعديل
يحتوي اسم ُ

كردستان
التركية لحزب آزادي ُ

برنامجه السياسي ,لكننا قدمنا
الكردية والتركية
دفاعا ً باللغة
ُ

كردستان
ذكر أن حزب آزادي ُ
يدعو إلى احالل لغة أخرى رفقة

مستندين إلى مواد دستورية

اللغة التركية حتى في هذا التاريخ

مشترطين أي تعديل يوجب تعديل

مع أن التضييق على اللغة خف
قليالً في سنوات األخيرة وفتحت

حزبنا في تأسيسه وهذا يعد أول

الكردية
قناة حكومية باللغة
ُ
ووسع الهامش قليالً عبر فتح

الكردية للمحكمة طوال
باللغة
ُ

الكردية إال
كليات تدرس اللغة
ُ

تاريخ تركيا  ,ومازالت الدعوة

أن ذلك الموروث اإلقصائي
مازال مستمرا ً وتجلى في خطاب

اسم كردستان وتبني العلم القومي

قانون األحزاب الذي استند عليه
مرة يقدم فيه حزب كردي دفاعه

مستمرة لغاية اآلن.
نحن حزب نؤمن بالقيم القومية

المحكمة التركية.

الكردي وضرورة تحقيق
للشعب ُ

من جانب أخر تقع مسؤولية

مطالبه عبر الديمقراطية والنضال

الكردي
تاريخية على الشعب
ُ

بضرورة

وحركته السياسية في الحفاظ على
لغته األم فمثالً حزب الشعوب

الكردية في شمال
االحزاب
ُ

الديمقراطية  HDPكان يترأس

المشترك,
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السلمي

ونؤمن

التكاتف والتنسيق والوحدة بين
كردستان
ُ

والعمل

لكن لألسف حزب الشعوب
الديمقراطية  HDPو مجموعة

الكردية.
منها في مجال اللغة ُ
المسؤولية

مسؤولية

جماعية

احزاب متحالفة تنتهج نهجا ً (رسمية وشعبية) يجب أن يتحدث
الكردي في بيته وعمله
أمميا ً ويصنفون انفسهم كأحزاب الشعب
ُ
تركيا ويدعون إلى تحقيق األمة

ومؤسساته

الديمقراطية ,أما باقي األحزاب

الكردية وعليه
تجمعه باللغة
ُ

كردستان عالقات
فلحزبنا آزادي ُ

التوجه رفقة حراكه السياسي إلى

طيبة معهم وعقدنا جلسات

الجهات الدولية واألممية للضغط

وعلى وجه

على تركيا إلفساح المجال أكثر

الخصوص الحزب االشتراكي

الكردية ,لكن الوضع
أمام اللغة
ُ
ليس مأساويا ً لتلك الدرجة فنسبة

HAK-PAR

الكردي في
جيدة من الشعب
ُ

واألحزاب األخرى ,ونظمنا مع

الكردية محافظ على لغته
المدن
ُ

الكردستاني
الحزب االشتراكي
ُ

ويتكلم بها في حياته اليومية لكن

في شهر آذار المنصرم نشاطات

من الضروري الحفاظ عليها

ولقاءات عديدة

الكردستاني  PSKوحزب الحق
ُ
والديمقراطية

فؤاد عليكو

والعمل المشترك.
كردستان الشمالية
اليوم في ُ
نسبة عالية من أبناء الشعب

واسواقه

واماكن

االتفاق اإلماراتي /اإلسرائيلي واالنعطاف االسرتاتيجي
الكبري يف املنطقة ...التتمة

وتدرسيها وتطويرها أسوة باللغة
التركية و لغات باقي الشعوب.
كردستان الغربية (سوريا)
في ُ
توجه قومي يمثله المجلس
الكردي وأخر أممي
الوطني
ُ
يمثله حزب االتحاد الديمقراطي
واحزاب متحالفة معه ,وهناك
حوار قائم بينهم اآلن ,كيف
تقيمون الوضع السياسي هناك؟
كردستان
نحن في حزب آزادي ُ
كردستان الشمالية
نناضل في ُ
وفي نفس الوقت ندعم الشعب
الكردي وحراكه السياسي وعلى
ُ
وجه

الخصوص

(األحزاب

القومية) التي نراها قريبة منا
في األجزاء الثالثة األخرى بغية
تحقيق مطالبه الشرعية ونعتبر
مكتسباته في باقي األجزاء
مكتسباتنا ,لكن بنفس الوقت لدينا
قناعة بضرورة عدم تدخل أي
حزب في شؤون باقي األجزاء,
لكن في الوقت ذاته ندعم ونشجع
أي حوار وتقارب واتفاق وتحالف
كردي ونحن من أول الداعمين له
ُ
وكان لنا مواقف واضحة أبان
اتفاق هولير  2-1ودهوك لكن
لألسف لم تطبق حينها واجهضت
بسبب تفرد  PYDو TEV-
 , DEMاليوم نحن ندعم الحوار
الجاري بين المجلس الوطني
الكردي في سوريا واحزاب
ُ
الكردية إليماننا
الوحدة الوطنية
ُ
بضرورة التشارك على المستوى
اإلداري واالقتصادي والعسكري
وفي جميع المجاالت بغية تشكيل
إدارة حقيقة تمثل جميع الشعب
كردستان الغربية مع
الكردي في ُ
ُ
باقي المكونات ,اتفاقات هولير
ودهوك كانت برعاية الرئيس
مسعود البارزاني الذي له ايادي
بيضاء ومساعي حميدة مشكورة
واليوم له دور مميز مع رئيس
كردستان نيجرفان بارزاني
اقليم ُ
وقائد قوات سوريا الديمقراطية
مظلوم عبدي وبرعاية الواليات
المتحدة االمريكية وفرنسا والذين
يستحقون منا الشكر والدعم
والمساندة على هذه المحاوالت
نحو االتفاق.

أما تركيا فقد كانت حليفا استراتيجيا
لدول الخليج وعنصر حماية ألمنها
من التدخل اإليراني حتى فترة
قريبة  ،لكن انقالب السيسي على»
اإلخوان المسلمين» في مصر
وبدعم سعودي /إماراتي أثرت
بشكل كبير على العالقات التركية
الخليجية /المصرية قاربت من
مرحلة القطيعة بينهما ،خاصة بعد
مقتل جمال الخاشقجي في القنصلية
السعودية في استنبول ،وكذلك بعد
تضامن تركيا مع قطر في خالفها
مع دول الخليج ومصر وعقدت
تركيا معاهدة الدفاع المشترك مع
قطر وبناء قاعدة عسكرية فيها
،إضافة إلى تدخلها بقوة في سوريا
من خالل المعارضة السورية
وازاحة تأثير السعودية على الملف
السوري إلى حد كبير ،عدا عن
تدخلها العسكري في ليبيا بشكل
مباشر إلى جانب حكومة السراج
المحسوبة على التيار االسالمي
ضد حفتر الموالي لمصر ودول
الخليج ،حيث وصل التصعيد
بينهما في الشهر الماضي إلى حافة
مواجهة عسكرية وشيكة بين مصر
المدعومة خليجيا وتركيا في خليج
سرت ،لوال التدخل األمريكي على
خط التهدئة والزالت األمور في
حالة ترقب وحظر بين الطرفين،
عدا عن بناء تركيا لقاعدة عسكرية
في الصومال المطل على مضيق

باب المندب االستراتيجي.
كل ذلك دفعت بالدول الخليجية إلى
التفكير جديا بإعادة النظر بعالقاتها
مع إسرائيل وصوال الى تفاهمات
استراتيحية مستقبلية تجنبها من
خطر التمدد اإليراني والتركي
معا،
إذ لم تعد قضية فلسطين وحدها
(قضية مركزية) بالنسبة للدول
العربية ،بل أضحت كل دولة
عربية( قضية مركزية) بحد ذاتها،
ويفترض حمايتها من خالل قيام
تحالف استراتيجي بينها وبين
إسرائيل األقوى عسكريا في
المنطقة.
أما بالنسبة إلسرائيل فهي أيضا
بحاجة ماسة إلى مثل هذا التحالف،
فاإلضافة إلى فتح االسواق
العربية الواعدة أمامها والقيام
باستثمارات كبيرة فيها  ،فإنها
أيضا تحس بالخطر اإليراني
والتركي المستقبلي خاصة وأن
أدوات المعارك العسكرية وحرب
الجبهات قد تغيرت كثيرا في
السنوات االخيرة عبر تطوير
البعيدة
الصواريخ
منظومة
والقريبة المدى وكذلك الطائرات
بدون طيار(الدرون)،مما يجعل
من الصعوبة على اسرائيل حماية
نفسها من الهجوم بهذه األسلحة
مهما كانت أنظمة دفاعاتها
الجوية قوية ،ضمن هذه المساحة
الجغرافية الصغيرة والكثافة
السكانية القليلة ،حيث تتحول كل

جغرافية إسرائيل إلى جبهة حرب،
بينما اآلخرون سيخوضون الحرب
من بعيد إو بالوكالة من خالل
الفلسطينيين أو دول الجوار (من
هنا نفهم لماذا إسرائيل تريد اإلبقاء
على نظام بشار ضعيفا دون هيمنة
إيران أو تركيا على سوريا).
إزاء هذا الوضع المستقبلي المقلق
إلسرائيل من هيمنة احدى الدولتين
أو كليهما على المنطقة،ارتأت بأن
أفضل مخرج لها هو قيام تحالف
عربي /إسرائيلي بغية توسيع
رقعة جغرافية الحلفاء لتتمكن من
فتح جبهات في مناطق بعيدة عن
جغرافيتها ،وهي تدرك جيدا ان
هذا التحالف ممكن اذا ما أوجدت
حال للقضية الفلسطينية ،الخاصرة
الرخوة لها ونقطة ضعفها
الرئيسية ،أمام تقدم هذا التحالف
نحو الهدف المطلوب.
من كل ما سبق نستنتج بأن حاجة
وخوف الطرفين على مستقبلهما
من تغييرات جذرية في الخارطة
السياسية في المنطقة بات أمرا
واردا جدا ،وأن الخيار أمامهم
سوى بناء هذا التحالف الذي
إذا تحققت فإن المنطقة ستشهد
تحوالت استراتيجية كبيرة على
ضوء التحالفات الجديدة ،وسوف
يترتب على كل طرف من أقطاب
المنطقة الساخنة(الشرق
هذه
األوسط) أن يعيد النظر في
حساباتها االستراتيجية من جديد.

العرب وفوبيا االنفصال الكوردي ....التتمة

فرحان مرعي
ا السيادة الوطنية ،إنما حرصا ً
على السلطة والحفاظ على نزواته
الشخصية ومكتسباته وامتيازاته .
هل العرب امة واحدة؟ وهل من
دون قيام الدولة الكردية  ،العرب
امة واحدة ،ومستقرة ،وخالية
 ،هل هناك
من االضطرابات
دولة قطرية عربية واحدة منسجمة
ومستقرة؟ إن معظم الدول العربية
مقسمة أو تتجه نحو التقسيم ،بسبب
الديكتاتورية واإلستبداد والتخلف
مثل  :العراق  ،لبنان  ،سوريا ،
السودان  ،ليبيا  ،فلسطين  ،اليمن
والسلطة في جميع
وغيرها ،
الدول العربية إستبدادية ،قمعية،
وعندما يطالب أي شعب أو
قومية ضمن هذه الدول ،بالحرية
والديمقراطية والحقوق  ،يتهم

بزعزعة امن البالد وإضعاف
هيبتها ووحدتها الوطنية أو اقتطاع
جزء من أراضيها  ،ويتعرض
لإلبادة والقتل والتهجير  ،كما حصل
للكورد في العراق ويحصل لهم اآلن
في سوريا  .في جميع األدبيات
ومناهج التعليم العربية ولمدة مائة
سنة اعتبر العرب اتفاقيات سايكس
– بيكو مؤامرة دولية ،وال بد من
إلغائها ،هكذا تم شحن وتلقين الناس
والطالب في هذه البالد ،ولكن
عندما يالمس األمر القضية الكردية
يريدون الحفاظ على سايكس – بيكو
؟! المالحظ إن هناك خوف وفزع
عربي دائم من االنفصال الكوردي
ليتحول إلى مرض نفسي وخوف
غير طبيعي .
لكورد وعبر معظم مراحل
تاريخهم كانوا هم الطرف المعتدى

عليه والمظلوم  ،لم يختار بحريته
وإرادته الدولة والنظام الذي يحكمه،
بالعكس فرض عليه شكل ونموذج
الدولة والحكم الذي يريده الطرف
اآلخر المعادي لطموحاته ،بل
أكثر من هذا تشتت وطنه والحق
قسرا ً باآلخرين  ،وعليه دائما ً وحتى
يحظى بقبول اآلخر أن ينكر ذاته،
فإما أن يقول أنا عربي أو تركي أو
فارسي أو يتعرض لإلبادة والقمع
واإلقصاء واإلنكار  ،واليوم عندما
بخصوصيته
يطالب الكوردي
القومية ،و انتمائه إلى األمة الكردية،
كما يعلن العرب انتماءهم للعروبة و
يفتخرون به ،يواجه برفض مطلق،
ويتهم بالخيانة واالنفصال والخروج
عن الخط الوطني  ،انه مرض
عربي بامتياز اسمه الخوف من
االنفصال الكردي .

مئوية سيفر  -مالمح الصراع يتجدد يف األفق ...التتمة

اسماعيل رشيد

فتركيا وعلى لسان رئيسها أردوغان
يقول  (:مثلما مزقنا معاهدة سيفر
الهادفة إلى تقسيم وطننا قبل قرن
سوف نحمي الوطن األزرق
بالحزم نفسه )  ،وهذا يتجسد من
خالل األزمة السورية والحضور
التركي القوي كالعب إقليمي مؤثر
وتدخلها  ،ال بل بسط سيطرتها
على مناطق ( درع الفرات )
والشريط الحدوي للمناطق الكردية
( رأس العين -تل أبيض -عفرين
) وكذلك وجودها في منطقة
أدلب ( المتنازعة ) وكذلك فان
االتفاقية التي وقعت في وقت سابق
من أغسطس الجاري بين مصر
واليونان حول ترسيم الحدود في
البحر المتوسط  ،جاء ردا» على
اتفاق تركيا حول مذكرة التفاهم(
الصالحيات البحرية ) مع حكومة
الوفاق الليبية في نوفمبر الماضي
وهو ماترفضه أثينا والقاهرة  .ومن

الجزر التي فقدتها تركيا بسبب هذه
االتفاقية واتفاقية لوزان هي جزيرة
كاستيلوريزو الصغيرة  ،التي
حصلت عليها إيطاليا ثم منحتها
لليونان عام 1974رغم أنها تبعد
2كم عن الساحل التركي ونحو
 500كم عن الساحل اليوناني
وتقوض هذه الجزيرة والتي تبلغ
مساحتها 11كم مربع حدود تركيا
في البحر المتوسط  ،وهذه الجزيرة
( المعجزة ) أثارت حفيظة يونان
عندما استدعت سفيري تركيا وليبيا
بتفاصيل االتفاق ،وقالت  :بإنه
التوجد حدود بحرية مشتركة بين
البلدين .
كما أعلنت تركيا مؤخرا» عن
عودة التنقيب عن الغاز في شرق
البحر المتوسط  ،وبحسب مايكل
روبين الكاتب بمجلة ( ناشيونال
إنترست ) فأن فرص اندالع
حرب بين تركيا واليونان أعلى

من أي وقت منذ الصراع التركي-
القبرصي عام  1974وذلك
بسبب الخالف حول ترسيم الحدود
البحرية ورغبة تركيا إللغاء
معاهدة لوزان واستعادة بعض
أراضي اإلمبراطورية العثمانية
خارج حدود تركيا الحالية .
وأخيرا...
بعد مئة عام على معاهدة سيفر
اليزال حلم التركة العثمانية يتنامى
إلستعادة إمبراطوريتها والدخول
في صراعات إقليمية -دولية
لتشكيل الشرق األوسط الحديث
عبر تحالفات ومقايضات لمفاتيح
عدة تتحكم بها  ،ناهيك عن ضعف
وهشاشة تعاطي المجتمع الدولي
مع قضايا الشعوب ومنها شعبنا
الكردي الذي يعاني من تمزيق
الجغرافيا نتيجة االتفاقات الدولية
المشؤومة وتقاطع مصالح الدول .

يـكـيتـي

التاريخ والتراث

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا
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الرتاث والفلكلور الكردي يف منطقة عفرين ( جبل الكورد )
رمزي عفريني

أحيا الكورد تراثهم وفلكلورهم
عبر األغاني واآلالت الموسيقية
البسيطة مثل الناي ( بيك )
والمجوز ( المزمار ) والطبل
والمزمار ( دف وزرنه ) def
 ) û zirneمن خالل الطبالين
( الكريف ) كانوا يؤدونها في
األعراس الشعبية عبر الدبكة
والذي يديرها مقدم الدبكة
الدائرية ( سر كوفندي ) (
. ) sergovendî
ومن ثم تم تأسيس فرق الرقص
والغناء على يد مجموعة الشباب
مثل كوما قرمتلق (koma
 ) qermitelqللرقص والغناء
بقيادة الفنان محمود درويش
تأسست عام  1960م .
تابعة لناحية شيه ( شيخ الحديد
) .عفرين .
 - 2كوما عفرين ( koma
 ) efrînêضمت الشباب
والفتيات وأحييوا حفلة في
سوق إنتاج صناعي وزراعي
 ،تأسست عام  1972م .بقيادة
الفنان فريد سرور ومقدم عريف
الحفلة المغني المشهور
جميل هورو .
 - 3كوما آشيتي ( koma
 ( ) aşîtîالسالم ) للرقص
والغناء بقيادة الفنان علي آشيتي
تأسست عام  1986م تابعة
للحزب الشيوعي السوري
 - 4كوما آرمانج ( koma
 ) armancللرقص والغناء
بقيادة الفنان ريبر آرمانج
تأسست عام  1984م .تابعة
لحزب اإلتحاد الشعبي الكردي
في سوريا.
 - 5كوما زوزان ( koma

 ) zozanللرقص والغناء
تأسست عام  1986م تابعة
لحزب العمل الديمقراطي
الكردي في سورية .
 - 6كوما جين koma ( .
 ) jînللرقص والغناء تأسست
عام  1986م  .تابعة للحزب
الشيوعي السوري .
 - 7كوما( )koma newroz
للرقص والغناء تأسست عام
 1987م .
 - 8كوما روهالت ( koma
 ) rohelatللرقص والغناء
تأسست عام  1987م .
 - 9كوما زيوه  ) zêwaللرقص
والغناء تأسست عام  1988م .
 - 10كوما بهار ( koma
 ) buharللرقص والغناء
تأسست عام  1988م  .بقيادة
الفنان حسين خليل بن يوسف
وحتى اآلن .
المقامات :
مقام عيشه ( ) rest
مقام بيات ( ) beyt
أنواع الرقص أو الدبكات
( ديالن : ) Dîlan .
 - 1سردورا عيشه ( serdora
. ) aîşê
 - 2سردورا خارزه محمد (
serdora xarze mehmed
).
 - 3آوي سفكه ( awyî
. ) sevekh
 - 4آوي جيفته تلي ( awyî
. ) çîft tîlî
 - 5آوي لوركي ( awyî
. ) lorkî
 - 6آوي ماني ( awyî manî
).
 - 7آوي باكيه ( awyî bakê
).
 - 8آوي حنه ( حنة عروس ) (
. ) awyî hnê

 - 9آوي سانجيه ( awyî
. ) sancîyê
 - 10آوي حلبكي ( helebkî
).
 - 11آوي حمو ( awyî
. ) hemo
 - 12آوي خاتونكي ( awyî
. ) xatonkî
 - 13آوي سيرانه ( awyî
. ) seranê
 - 14آوي قبه ( awyî qebh
).
 - 15أوي رشكو ( awyî
. ) reşko
 - 16آوي جانجو ( awyî
. ) canco
 - 17آوي بييو ( awyî bîyo
).
 - 18آوي منجولي ( awyî
. ) mincolî
 - 19آوي برجبكي ( awyî
. ) berçbkî
 - 20آوي مكبسكي ( awyî
. ) mekbskî
 - 21آوي شويندا و بيشدا (
awyî şwenda û pêşda
).
 - 22آوي نهله ( awyî
. ) nehlê
 - 23آوي هوشر ( awyî
. ) hoşrê
 - 24آوي قربتكي ( awyî
. ) qerbitkî
 - 25آوي ياغلي كنار ( awyî
. ) kenar
 - 26آوي تمر غوله ( awyî
. ) temer golê
اللوحات الفنية للرقص
المسرحي :
 - 1رقصة قرتل ( awyî
. ) qertelنسبة الى الطائر ذو
جناحين طويلين وكبيرين وذلك
برفع اليدين موازيا للرقبة مع

ميالن الجسم مثل حركة الطائر
الكبير على األنغام العزف على
البزق أو زرنه ( مزمار ) .
 - 2رقصة باليه ( الحصاد (
 : ) dîlan belîyêيقوم
اعضاء الفرقة الرقص وبيدهم
المناجل ( المنجل الحصاد )
بالحصاد القمح على الهواء مع
فركة سنبلة القمح وأكل حبات
القمح ثم عزل التبن عن الحبات
القمح بواسطة ميزراب على
أنغام العزف على البزق او دف
وزنه ( طبل ومزمار ) .
 - 3الدبكة ديالن ( dîlan
) األعراس الشعبية يقوم أحد
أشخاص بدور المهرج (
 ) qeşmerيركب على العصا
معتبرا كحصان ويسوق حصانه
داخل (  ) dîlanوقيام أحد
اشخاص بخطف خطيبته في
العرس ويالحقه بحصانه ويتم
القبض على الخاطف ويجرى له
محاكمة عادلة وترجع له خطيبته
ويفرح  ( qeşmerالمهرج )
نهاية المسرحية المفرحة .
 - 4ليلة دعاء استقصاء المطر
 .يقوم أحد األشخاص بدور
المهرج (  ) qeşmerبدهن
وجهه واحد ساقيه مع مجموعة
كبيرة من شباب القرية وفي
هذه الليلة يقومون بجمع النقود
،البرغل  ،الزيت وغيرها وفي
اليوم التالي يذهبون الى إحدى
المزارات القريبة من القرية يتم
ذبح خاروف وبعدها قيام نساء
القرية بطبخ البرغل مع اللحمة
ويتم تقديم الطبخ للرجال مع
الشيخ او امام الجامع بالدعاء
إلستسقاء المطر .
 - 5أثناء زفة العروس يقوم
شباب القرية بمنع خروج
العروس إال بعد دفع مبلغ بقيمة
الجدي و العنز للشباب حتى

يفكوا أسر العروس . bûkê
القصص والروايات واالساطير
الشعبية :
كانت لدور القصص والروايات
عبر الحكواتية أيام الزمان وذلك
لتسلية الناس في ليالي الشتاء
الطويلة والجلوس حول الموقد
الحطبي pexare
مثل قصص وروايات الشيخ
ناصر الدين ( جحا ) والقصص
الكردية المتوارثة عن اآلباء
واالجداد مثل :
 - 1قصة ( . ) neteşt
merk û kerh
-2
mêrk û seqîza - 3
kekce
mêrk û kùck - 4
darxstî
األغاني التراثية القديمة :
المقامات األغنية العفرينية :
 - 1اغنية عيشه ايبه ( قبه -
حلبكي )
اغنية زينبه
 اغنية مريم محو بكه . اغنية ليه حنه . أغنية حلوجي كوزال . اغنية شيخ سعيد بيران . أغنية خجو وسيامند . أغنية خمه ظالم . اغنية ليه شاوية .للمغني علي تجو .
 اغنية دم فرويه دم . اغنية أمينة أمينة . اغنية جمو جمو . أغنية جافو . اغنية أمان اف جه زمانه . -اغنية لو بافو .

للمغني جميل هورو .
 اغنية دالل وعديله للمغنيةخناف سعيد .
 اغنية حسن بسمام . اغنية خارزه محمد .للمغني عبدو شعره .
 اغنية صالح نازو . اغنية جبلي وبنفشه خاتون . اغنية اوسو وعزيز .للمغني رشيد معمو جان .
 اغنية مم وزين .اغنية طاهر بك الوين .
للمغني عبدالرحمن عمر ابو
صالح .
 اغنية قدره اغنية عفرين خم او خشه (نهر عفرين ) .
للمغني عدنان دلبرين .
 اغنيية اوسب شر غزاله رشيد بكه جعفر قربت . الوكيه بيميز .للمغني علي كابيه .
 .Kolkê salîmanللمغني
علي كابيه
 keçka kurdahaten dîlanê
تيرج عفرين أجزاء أربعة
 nayîle canê للمغني عليك مقداد  frhad û şîrînللمغنيأوديك والمغني نوري شيخو
ابو مسعود
 helîma xatînêللمغني أومر جملو .
هذا فيض من الغيض من
التراث والفلكلور الكردي
الخاص بمنطقة عفرين ( çayî
) kurmênc

وثائقيات..
عندما إختارت القوى العظمى
في وقتها فرنسا و بريطانيا
أبناء األمير إبراهيم باشا الملي
لحكم المناطق الكردية.
بعد وفاة األمير إبراهيم باشا
الملي و قتل األمير عبدالحميد
من قبل األتراك أصبح األمير
معمو و هو األكبر سنا رئيسا
للملية.
في عام  ١٩٢٠م أرسل
الرئيس الفرنسي ميلران برقية
سرية إلى الجنرال غورو
تحمل عنوان (مخطط لتنظيم
اإلنتداب الفرنسي في سوريا).
 يبدأ بالبالد التركية والكردية:يقول( :قبل كل شيء ال يمكننا
أن ندخل في هذه الفدرالية
مباشرة

أراضي

تركية

(عينتاب،
بيرة جك ،وكلّس)  ،وال أراضي

التي يقوم بها القوميون األتراك
يمكن أن تسلّم البالد إلى زعماء

كردية (شرق الفرات مع أورفة

محليين ،أذكر منهم بصورة

وماردين)  ،وهي مناطق تقع

خاصة محمود بك ،زعيم قبيلة

في الشمال والشمال الشرقي،

الملي المقيمة في ويرانشهر و

وتفتقد أي رابطة قومية مع

ضا تعديل رسم الحدود
يجب أي ً
كي ال تقسم قبيلة الـملّي إلى

يمكن السيطرة عليها إال بالقوة

قسمين ( )..إن مثل هذا الوفاق

بانتظار اللحظة التي تقبل فيها

مع األكراد ،وتوطين عناصر

تركيا حدودها الجنوبية .وقد

كلدانية وأشورية على طول

سورية .فهذه البالد التركية ال

يكون من الممكن ،ولكي نتجنب

خط سكة الحديد في شرق

الفرنسيين فقط بل كان خيار

في كردستان آنذاك ،تمتد حدود

المركز

إقامة إدارة عسكرية مباشرة،

الفرات ،يضعانا في وضع

بريطانيا أيضا أي أكبر قوتين

هذه المملكة من قارص و

ودراسة السياسات.

تسليم الحكم لمدة من الزمن

سياسي مثالي حیال كردستان).

عالميتين في ذلك الوقت.

تفليس الى ادنة و من طرابزون

-2إبراهيم باشا الملي أمير

لباشا تركي تجري مراقبته

()1

فقد إختاره خبير بريطاني في

و مالطية الى رواندوز ()2

أمراء كردستان  -د .صالح

بصورة دقيقة .والشيء نفسه

العربي

لألبحاث

هروري ،د .هوكر توفيق -

عام  ١٩١٩م بصفته أحد أنسب

يمكن أن يحصل بالنسبة إلى

لم يكن أبناء أمير أمراء

مرشحين اثنين لحكم المملكة

المصادر:

مجلة جامعة دهوك.

البالد الكردية؛ ففور حدوث

الكرد إبراهيم باشا الملي

الكردية التابعة التي كان

-1بالد الشام في مطلع القرن

يتوسط الصورة األمير معمو

العمليات العسكرية المعادية

(األمير محمود (معمو)) خيار

البريطانيون ينوون تأسيسها

العشرين  -وجيه كوثراني،

إبراهيم باشا الملي.

4
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يـكـيتـي

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

يكييت حتاور الناشطة السياسية واإلعالمية الدكتورة نهى سلوم ...التتمة
عندما تتهدم جدران العزل وترتفع
األصوات الحرة في سماء سوريا
وهي تطالب بتغيير سلمي لنظام حكم
استبد حتى بلغ معه السيل الزبى ،
فتولدت من رحم تلك المعاناة ثورة
رفضت جبروت هذا النظام الذي
حكم البالد بالحديد والنار ثورة
اختزلت كل مطالبها في كلمة واحدة
وهي الحرية  ،وحيث أن العدل
هي الركيزة األساس لبناء الدول
ومعها بنيان الحرية  ،فلم يكن غريبا
أن تتعدد المطالب وأمام استهتار
النظام وهدر الدما كان البد من
ان يرتقي الحل ايضا الى المطالبة
برحيل النظام ،وعلى أرضية كل
هذه التراكمات واالوجاع ارتأينا
نحن في الجريدة المركزية لحزب
يكيتي الكردستاني _سوريا أن
نتوجه للناشطة السياسية واإلعالمية
الدكتورة نهى سلوم وفي جعبتنا كل
هذا الكم من األوجاع وان غلبتها
اآلمال بالغد الجميل ونسأل:
األزمة السورية بدأت كمطالب
إصالحية بسيطة ،لكن نتيجة تعنت
النظام وقسوته تحولت مطالب
المتظاهرين إلى «اسقاط النظام»
 ،وبدأت عسكرة الثورة نتيجة
عوامل عدة منها :مايتعلق بنمطية
المعارضة و تردد المجتمع الدولي
من تحمل مسؤولياته .
هذه المحددات ساهمت في خلخلة
النسيج السوري  ،ووضعه أمام
خيارات صعبة ،اقلها تشظي الهوية
الوطنية . .بتصورك دكتورة  :إلى
أين تتجه مسار األزمة السورية
؟ وماهو الخيار المتوقع للخروج
من هذه االزمة ووضع حد لمأساة
السوريين ؟
تحية لكم في موقعكم و نضالكم في
حزب يكيتي الكردستاني  -سور
يا تحية لنضالكم الذي استمر سنينا ً
طواالً عجافاً.
تحية لشهدائكم الذين كانت قضيتهم
اغلى› و اسمى› من ارواحهم و من
حياتهم..
تحية لكل المناضلين و االحرار
الكرد و لكل السوريين الشرفاء
الذين يؤمنون بالحرية و الكرامة و
تقرير المصير لكل الشعب السوري
المكلوم..
تحية للشهداء الذين دفعوا الغالي

والنفيس من اجل الحفاظ على
سوريتهم و على حريتهم و كرامتهم.
اوالً سأختلف معكم بتسمية االزمة
السورية ؛ ألنها كانت ثورة سورية
كانت اجمل ثورات الربيع العربي
الذي تفتح في المنطقة ككل.
و كانت الثورة السورية هي زنبقة
الثورات كانت ثورة سلمية انطلقت
من عبق الياسمين الدمشقي إنها
ثورة الحرية والكرامة ،نعم ثورة
الحرية و الكرامة،
لكن بعد عسكرة الثورة وفشل
المعارضة السورية بكل مكوناتها
وتدويل القضية السورية تحولت
الى ازمة و هذا ما اراده لنا النظام
السوري و اجهزة القمع واالطراف
الدولية المستفيدة من الحرب
السورية السورية ،و دول الجوار
والدول العربية التي تستمر في دعم
انظمة االستبداد في المنطقة العربية
ككل .
في ظل هذه الثغرات واإلختبارات
واالطماع الدولية في بلدنا
المتشظي ،ذهبت االزمة السورية
الى التفاقم والتدويل وشرعنة انظمة
اإلستبداد ،والنظر الى هذه االزمة
بعين المستغل والمستفيد من إطالة
عمرها ،لذلك هنا اقف عند الشق
الثاني من سؤال حضرتكم،
توقعاتي وأمنيتي ،كسورية ارتدت
جراح البالد منذ عشر سنوات
ونتجرع كأس الحلم والحزن لنزيف
دمائنا السورية..
إليقاف هذا النزيف يجب ان نعمل
جميعا ً على المصالحة السورية
السورية ،وإزالة ما يسمى
بالرواسب البعثية ،وادعاءات
القومجيين البعثيين في اهدافهم
الراديكالية الفاشستية ،اي يجب
العمل مع المجتمع الدولي للتخلص
من رأس النظام و رواسبه في مخيلة
المعارضين السوريين الذين لديهم
مشكلة في تقبل الحلول الديمقراطية،
وتقبل حلم كافة السوريين في تقرير
مصيرهم ،فالمعارضة السورية اي
ما سميت باإلئتالف ال ُم َؤ ْخ َون ال
تختلف عن النظم اإلستبدادية و نظام
البعث بشيء  ،نعم ليؤمن الجميع
بحقوق االخرين في تحقيق المصير
لكافة فئات المجتمع السوري بكل
مكوناته وأقصد بالذات االخوة

هي شخصية كوردية عالية الشأن
في المجتمع الكوردي المعاصر،
ولدت في مدينة السليمانية عام
1881م حيث نشأت و نبغت في
ظل اسرتها الدينية المهيبة ،فقد كان
والدها الشيخ معروف النقيب حفيد
الحاج كاك احمد الشيخ شخصية
دينية و اجتماعية مرموقة و سيدا
معززا ً لدى المسؤولين العثمانيين
الذين منحوه لقب (النقيب) الذي
اقترن بأسمه و اسماء افراد اسرته
من بعده.
وعلى دأب والدها الجليل اتسمت
حفصه خان بصفات حميدة
كالشجاعة و الجود وطيبة القلب
و حالوة اللسان و سائر السجايا
الحميدة االخرى التي جعلت منها
سيدة عصرها االولى على صعيد
السليمانية وكوردستان.
كما صار مضيفها الواسع مالذ نساء
عصرها اللواتي كن يلجأن اليها
بقصد معالجة مشاكلهن االجتماعية
و مصاعب حياتهن اليومية فصار

مجلسها بمثابة محل قضاء لحسم
قضاياهن و تأمين حقوقهن وتذليل
معوقاتهن الحياتية.
و فضالً عن ذلك بذلت حفصه
خان جهودا ً حثيثة في مجال تعليم
و تثقيف نسوة عصرها و ساهمت
مساهمة فاعلة في ارساء دعائم
اول مدرسة كوردية خاصة بتعليم
المرأة في تاريخ امتنا ،و كانت هي
نفسها من طلبتها و المبادرة باهداء
دار شخصية لها لتستغل كبناء لتلك
المدرسة الرائدة.
اجماالً برعت حفصه خان في مجال
اسهاماتها و مبادراتها الخيرية
المتعددة التي كرستها لخدمة شعبها
وامتها فنشير هنا الى دورها المتميز
ضمن اللجنة النسوية التي تشكلت في
السليمانية اوائل عام 1942م بهدف
جمع التبرعات لصالح المحتاجين
و المعوزين الذين انهكتهم تبعات
و ظروف الحرب الكونية الثانية
( )1945-1939وكما اسلفنا.
لم تقتصر ابداعات و عطاءات

االكراد و هذا حقهم الطبيعي بعد كل
هذه السنوات وهذه المعاناة !!
ال اعرف لماذا نرفض تقبل االخر
في طرح آرائه و تحقيق احالمه ،
ولماذا يقف السوريون ضد ما يسمى
بفدرلة الدولة ،ألن هذا هو الحل
األسلم لوقف نزيف الدم السوري،
وإذا لم نفكر و نسعى الى هذه الحلول
الوسطية والمعتدلة في كافة االمور،
فسوريا اصبحت اشالء دولة
تحتضر ببطء و ستنهش جسدها كل
االفاعي و الوحوش الدولية المستفيدة
والطامعة بهذه البقعة الخصيبة من
االرض المثكولة و المنكوبة بعقلنا
المتز ّمت والمتح ّجر !!
السياسات التي أتبعت من قبل
األنظمة المتعاقبة على سدة الحكم
في سويا تركت شعورا باإلغتراب
الهوياتي بدال من االنتمائي...ماذا
تعني لكم الهوية الوطنية في ظل
انعدام الثقة بين مكونات الشعب
السوري والتي خلفتها السياسات
العنصرية للنظام ؟
ليس هناك انظمة تعاقبت على
الحكم في سورية بل هو نظام واحد
ال غير منذ ما ال يقل عن خمسين
عاما ً حزب البعث البائد بقيادة عائلة
االسد و اتباعه هو من استبد بسوريا
و الذي اتى الى سوريا بانقالب
عسكري و لم يكن حكما ً شرعياً،
فكان حكما ً مافياوياً ،لذلك لم نشعر
بانتمائنا او باعتزازنا بهويتنا
كسوريين .ساقول لك شيئا ً هاما ً من
خالل وجودنا بالعمل في مؤسسات
الدولة لم نكن نشعر بأنفسنا بأننا
مواطنين نتمتع بحق المواطنة في
وطننا كباقي الشعوب
و هذا االمر كان ينطبق على كافة
مكونات الشعب السوري و بكل
اطيافه ،
فقط من ينتمي بوالئه لرأس النظام
في سوريا كان يشعر بالمواطنة على
حسابنا جميعا ً  ،لذلك فالسوريون
كانوا مغتربين في وطنهم وكانوا
مدمرين بكل ما تحوي هذه الكلمة
من معنى.
الثورة السورية الكبرى ضد
االستعمار الفرنسي قام بها شرفاء
سوريا بكل انتماءاتهم ومختلف
طوائفهم و مذاهبهم وقومياتهم ،

ثورة االستقالل انطلقت من جبال
حارم بقيادة المناضل الكوردي
السوري ابراهيم هنانو مرورا ً
بحلب ودمشق إلى أن وصل هنانو
الى حوران والسويداء ودخل بيت
الدرزي سلطان باشا االطرش الذي
عينه كل السوريين قائدا ً للثورة.
وعلى الرغم من ذلك لم يكرم نظام
البعث هؤالء الثوار العظماء بل
على العكس
فنحن متهمون دائما ً ككورد و دروز
بالخيانة ألننا لم نقبل الذل ولم نسكت
على الضيم .
فكيف لنا ان يكون لنا بعد كل
هذه الممارسات الدنيئة ان نشعر
باإلنتماء الهوياتي ؟؟
ً
نحن نريد انتما ًء حقيقيا للحرية
ولسوريا الكرامة ال لسوريا الطائفية
والمعسكرة او المؤخونة
سوريا دولة متعددة القوميات
واإلثنيات  ،والنظام المركزي
الشمولي جلب للبالد الظلم
واإلستبداد وطمس الحقوق...
برأيكم ماهو النموذج األفضل
لسوريا المستقبل ؟
سوريا المستقبل يجب ان تكون
سوريا الفيدرالية.
الفدرلة ستحفظ حقوق كل اإلثنيات
والقوميات .
لماذا يرفض الكثير من ابناء شعبنا
من سياسيين معارضين وموالين
وحتى المتمذهبين حتى لفظ كلمة
فيدرالية ؟..
الفيدرالية هي نموذج متطور من
اإلدارة الذاتية الديمقراطية التي
وتصون حقوق
تحمي البالد
الشعوب بكافة اطيافها .
لقد مزقنا النظام الشمولي و نظام
الحزب الواحد الذي د ّمر األوطان
ليحافظ على استبداديته واعتقل
الشعوب داخل زنازين الشعارات
الوهمية و الكاذبة التي ابتالنا بها
حزب البعث العربي الحاكم في
سوريا و شعاراته
المقززة في الوحدة والحرية
واإلشتراكية  ،وهو نظام يقوم على
حكم الفرد و استبداده بالمجتمع !
لذلك من وجهة نظري الحل الحقيقي
هو في فدرلة الدولة .
المكونات السورية تخشى من

سيناريو إعادة إنتاج نظام البعث
في ظل تشتت المعارضة وعدم
امتالكها لمشروع وطني جامع...
والكرد جزء أساسي من ضمن هذا
الهاجس وكذلك بقية المكونات من
سريان -تركمان -كلدو آشور....
دروز.....الخ
برأيكم دكتورة ماهو الحل األمثل
إلزالة هذا الهاجس ؟
المكونات السورية غارقة في
التشرذمات واإلقتتال السوري
السوري و الكورد جزء من هذا
التشظي  ،واإلنقسامات الحزبية فيما
بين األحزاب الكوردية حيث أدى
ذلك الى دفع اثمان غالية وباهظة
من األرواح والممتلكات للشعب
الكوردي مثله مثل باقي مكونات
الشعب السوري حيث دُفِعت هذه
األثمان الغالية بسبب التمذهب
والتشرذم في سوريا والذي خلق
ازمة حقيقية بالنسبة لمفهوم دولة
المستقبل ،فكل التيارات
واالحزاب الموجودة أغلبها أحزاب
فاشلة و ال يمكنها ان تدير روضة
اطفال و هذا ينطبق على كافة
احزاب المعارضة السورية.
نعم انا اؤيدكم ونخشى ما نخشاه من
اعادة هيكلة النظام وتحسين صورته
من اجل اعادة انتاجه وهيمنته على
السلطة و الحل يجب ان يكون
بالدعوة
للمصالحة السورية السورية و هذا
ما كنت قد ذكرته من قبل في احد
إجاباتي .
فنحن كأحرار و معارضين ندعو
للتصالح مع الذات اوالً كما ندعو
المجتمع السوري بكافة اطيافه
لصياغة و إيجاد معارضة حقيقية
تستوعب احالم السوريين وآمالهم
وتنظر الى الفدرلة بعين العارف
و الناظم لجميع األمور المدنية
والحقوقية في سوريا الجديدة سوريا
الفيدرالية ،ويجب ان يكون لدينا
ع لدى المجتمع
تأثير وصوتٌ مسمو ٌ
ٌ
الدولي ليساعدنا في وصولنا الى
الحلول الممكنة ؛ وان يكون لدينا
تمثيل حقيقي في مجلس
االمن الدولي من اجل مساعدتنا
في اعادة انتاج نظام جديد و دولة
متماسكة تعمل على احالل االمن
والسالم إلعادة بناء سوريا الجديدة

والتخلص من هذا النظام الفاسد .
كيف تقيمون دور المرأة السورية
في السنوات العشرة لألزمة ؟ وهل
بدأت مرحلة التحرر واإلنطالق إلى
الميادين ؟
قبل كل شيء لتنحني كل الهامات
والقامات امام نضاالت المرأة
الكردية السورية التي قدمت اسمى
آيات البطولة والنضال حيث
قدّمن اجمل الشهيدات في ساحات
المعارك للدفاع عن قضيتهن ولقّ َّن
داعش درسا ً ال ينسى في القتال.
نعم نبكيهن نبكي صبايا بعمر
رويْنَ ارض كوباني
الزهور
َ
َّ
بدمائهن الطاهرة الزكية للدفاع عن
األرض الرمز
َّ
قضيتهن المقدسة في تقرير
و عن
المصير **
وأيضا ً المرأة السورية قدمت
نموذجا ً حقيقيا ً في التحرر وفي
التطلع إلى المستقبل .فرأيناها في
ساحات التظاهر وفي المعتقالت
والسجون في كافة ساحات النضال
في المشافي الميدانية .
و في التغطية االعالمية،
فالمرأة السورية هي سوريا ،هي
االنثى التي تحمل الريادة و السيادة،
هي الوليدة و الوالدة.
و انا اتطلع الى سوريا بقيادة المرأة
حيث ستكون افضل ،و ستكون
مزهرة كالربيع ،ناصعة و مشرقة
كالشمس..
لكم التحية و التقدير ،و ألف تحية
لكل نساء سوريا ،مناضالتها و
شهيداتها و معتقالتها ،و لحرائرها
أينما وجدن.

شخصيات ال تنسى ...حفصه خان النقيب
حفصه خان على المجاالت التي
ذكرناها ،بل ان قضايا النضال
الوطني و القومي شغلت ايضا ً
اهتمامها كثيراً ،اذ انها وقفت
موقفا ً نضاليا ً مشرفا ً من انتفاضات
ابن عمها الشيخ محمود الحفيد و
تعرضت مع زوجها الشيخ قادر
الحفيد (ابن عمها) و اقاربها الى
الكثير من المعاناة و المصاعب
جراء االخفاقات التي تعرض لها
الشيخ محمود والسيما في اعقاب
انتكاسة انتفاضته االولى و اسره
ثم نفيه الى الهند انذاك حيث عانت
حفصه خان و اسوة باقارب الشيخ
الحفيد و مقربيه من ظروف التشرد و
ضنك العيش داخل الحدود االيرانية
رغم االلتفاتة الودية التي خصها
بهم هناك المخلصون الغيارى من
رجال العشائر الكوردية االيرانية.
كما وجهت حفصه خان رسائل
و نداءات عدة الى احرار العالم
للوقوف مع حقوق و تطلعات
شعبها الكوردي المظلوم و بضمنها

رسالتها الهامة الموجهة الى عصبة
االمم عام 1930م بشأن تلبية
المطالب القومية العادلة للكورد و
التي تنكرت لها الحكومة العراقية و
حليفتها بريطانيا.
ثم سلكت فيما بعد موقفا ً قوميا ً مشرفا ً
من جمهورية كوردستان (مهاباد
عام  )1946التي ايدتها و ساندتها
باخالص منذ ميالدها فأثنى عليها
الزعيم قاضي محمد بسبب ذلك و
اعرب لها من خالل رسالته الودية
الموجهة اليها ،عن خالص الوفاء و
االمتنان.
كما خصت حفصه خان زوارها و
ضيوفها القادمين اليها من مختلف
ارجاء كوردستان و العراق و
دول الجوار و اوروبا بالترحاب و
الرعاية و الحفاوة وبضمنهم عدد
من المستشرقين الذين قصدوها
لالستفادة من معرفتها و خبرتها
باحوال و شؤون المنطقة.
و الواقع ان حفصه خان كرست
جل عمرها من اجل مثلها و مبادئها

العليا و قيمها النبيلة التي امنت بها
و عملت من اجلها بأخالص طويالً
و ضحت في سبيلها بالكثير من
طاقاتها و ممتلكاتها ،و ظلت حتى
نهاية عمرها الخير المبارك نصيرة
الفقراء و المحتاجين و الغرباء و
عابري السبيل الذين اغدقت عليهم
بسخائها المعهودة و شملتهم باللطف
و الود.
ونستذكر هنا موقفها االنساني النبيل
من السجناء البصريين القابعين في
سجن السليمانية الذين طلبوا منها
مساعدتهم في ذلك الظرف الصعب
المحيط بهم وهم غرباء و يبعدون
بمئات الكيلومترات عن اهلهم،
فبادرت حفصه خان و على دأبها
المعروف ،بتلبية طلبهم و رعايتهم
طيلة وجودهم في السليمانية عهدئذ.
وجاء في نص رسالتها الموجهة
اليهم بهذا الشأن« :اعتبروا انفسكم
ضيوفي طيلة وجودكم في السليمانية
و اطلبوا مني ما يطلبه االبناء من
امهاتهم و انني هنا بمثابة امكم الى

ان تقر عيونكم بلقاء امهاتكم».
هكذا عاشت حفصه خان دائبة على
الخير و العطاء و المواقف الوطنية
و االنسانية الرفيعة الى ان توفيت
باجلها المحتوم من جراء مرض
السرطان بتاريخ  15نيسان عام
1953م ووري جثمانها الطاهر
الثرى في مقبرة (سةيوان) المطلة
على السليمانية بمهابة قبالة سفوح
طويذة و ازمر الخالبة

يـكـيتـي

مواضيع ثقافية

ُ
جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

التعليم ..
العربة يف التخيري ال يف اإلكراه ...التتمة
في مجال التعليم والتي اعتمدها

والديمقراطية بعيدا ً عن اإلكراه,

المؤتمر العام لمنظمة األمم

كما إنها تغض النظر عن مكون

المتحدة للتربية والعلم والثقافة

دون أخر فعلى سبيل المثال

في  14كانون االول 1960

المكون السرياني واألشوري

والتي تُحرم حرمان أي شخص

كانوا أول الرافضين لتلك

أو جماعة من األشخاص من

المناهج

عبر

االلتحاق بأي نوع من أنواع

الكنائس فتح مدارسهم التابعة

التعليم في أي مرحلة ,وقصر

للكنائس لتدرس مناهج مقرة

فرص أي شخص أو جماعة

من قبل وزارة التربية في

من األشخاص على نوع من

انتهاك واضح ألحد بنود

التعليم أدنى مستوى من سائر

اتفاقية مكافحة التمييز ناهيك

األنواع ,وإنشاء أو إبقاء نظم

عن المناطقية والتي تتمثل

أو مؤسسات تعليمية منفصلة

في مدينتي قامشلو والحسكة

ألشخاص معينين أو لجماعات

والريف التابع لسيطرة النظام.

معينة من األشخاص.

الرفض الذي صدر عن

باإلضافة إلى كل المأخذ التي

الكنائس والمكونات المسيحية

تؤخذ على مناهج اإلدارة والتي

تزامن مع رفض المكون

ذكرت انفا ً فهي تنتهك معايير

الكردي والذي جوبه بحجة
ُ

أممية وتفرض تلك المناهج

الكردية فالكرد ليسوا
تعلم اللغة ُ

مناقضةً الحقة الديمقراطية

ضد لغتهم لكنهم ضد ان تصبح

أسماء

لغتهم األم كلمة حق يراد بها

وعناوين مؤسسات اإلدارة

باطل ,اليوم ترتفع اصوات

وتفرضها كرها ً عبر حرمان

من مكون أخر وهو العربي

معظم المدن من مدارس وزارة

وهو ايضا ً يرفض المناهج

التربية والمناهج المعترفة بها

المفروضة و األدلجة وتظاهر

أمميا ً أو بتعبير أدق لم تفسح

ألجلها في مناطق عدة.

المجال للتنافسية بين مدارسها

المشكلة كبيرة ليس توصيف

ونظيرتها كتجسيد لالختيار

وحسب بل واقع وقد تسفر

التي

تذيل

جميع

واستطاعوا

برزان شيخموس

عن نتائج ال تحمد عقباها (
سوا ًء تعليمياً ,اومن خالل
استثمارها من جهات خارجية
ال تريد الخير للمنطقة وادارتها
وتوافقها) لذا من الضروري
البحث عن حلول خاصة مع
المحادثات الدائرة كرديا ً إليجاد
مخرج قد يكون األقرب إلى
الواقعية بتبني مناهج منظمة
اليونيسيف التابعة لألمم المتحدة
وبذلك يبعد الظن بالترويج
لمناهج النظام وتكون وسطية
وبإعداد مختصين ومعترفة
دوليا ً وستكون بال أدنى شك
مقبولة من جميع المكونات
وتكون عامل مشترك يدعم
التعايش السلمي بين مكونات
المنطقة والتي تدعو لها اإلدارة
ومن خلفها أحزابها التي تؤمن
باألممية.

كلمة  Haبالكوردية
من املوروث اللغوي واجملتمعي الكوردي
حينما ينادى على شخص
بالكوردية يجيب  haوتعني
نعم وهي إشارة من الشخص
أنه موجود ،وهي من كلمة he
و الحقة .a
 التركيب (  ) he + aالمقطع heيحمل معنى وجود ويرد في
كلمات  hebonو  ...heyêو
حرف  aهي اداة إشارة وتأكيد
وتعريف وتحذف  eإللتقاء
حرفين صوتيين وتلفظ ha
بهذا الشكل تعني نعم وتحمل
معنى نعمة الوجود .
اذا طبقنا على مفردة  haقاعدة
التصريف وفق قواعد اللغة
الكوردية فتتشكل اامرادفات
التالية
ha/ hayi/ han /haty
 -كلمة  Haفعل ( بالكوردية

كل مرادفة ترتبط بالزمن تكون
فعل و تضاف لها لواحق
لتحدد الزمن وللفعل في اللغة
الكوردية عشرة أزمان سبع
للماضي إثنان للحاضر و واحد
لآلمر) .
 كلمة  Hayiهاي أسم وتعنينعمة وتستخدم عند كثير من
الشعوب للسالم على بعض
أو للوداع وتعني تمني النعمة
لبعض .
 كلمة Hanأسم مصدر بمعنىنِعَم أنعام
 مرادفة  hatyأو hayityأسم صفة ل .ha
مرادفة  hatyتأخذنا
للتفكير بالهاتيين ( الحثيين)
وعاصمتهم  hato şaوالتي اذا
قرأناها كورديا تعني المنعمون
بالسعادة وهي ماترجم عن
معنى هاتوشا بالحثية.

زهير علي

 هايتي  hayityهي أقسامالناس ْْك  nasekفي األفيستا .و
 nasekهي من كلمة  nasالتي
ف نقول  nasbonو
تعني َ
ع َر َ
 nasbînو  naskirو naskê
فعل أمر كلها مرادفات تحمل
معنى المعرفة و منها نشأ
مفهوم العرفانيون والعرفانية
أي من عقيدة اآلفاستان عقيدة
عمران األرض الكوردية.
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شواهد القبور التائهة ( -خاطرة )
كانت الساعات تتباطئ بممل
 ،والنهار لتوه أصبح كريما
في طول ساعاته  ،بخيل في
ثوانيه وهي تتحرك بالهوينى
 ،والحركة كانت قد اخذت
تدب في الحي وسوقها القديم
 .إال أن تلك المرابع التي لم
تسعفها صمت جدرانها ،
وال آهاتك الخائفة  ،وهي
من شهدت لحظات الفراق
 ،لكنها ذاتها صمت تلك
الجدران المحترقة تحت
لهيب هذه الشمس وهي تقر
بخجل أنه ليس باإلمكان أكثر
مما كان  ،وما على المغيب
سوى اإلنتظار  ،لكن ! يبدو
انها وكعادتها بال جدوى ،
فهي ذاتها األوقات القاحلة
بتباطؤها وترتيباتها الهجينة
كي تعبر بنهارها نحو
آفاق المغيب  ،عساه القمر
وبنجومه البعيدة تهدىء من
أنين تلك األم الثكلى وترغمها
على النوم وإن لهنيهة ربما
تنسيها أو قد توهمها ولو
بالحلم أن إبنتها هاهي وبكل
حيويتها تلعب في صحن
الدار  .وبال أدرية غاصت
عميقا في مونولوج قاس
ديدنه تعنت تشابه بعناده مع
الشمس في تلكؤه  ،وعجز
الليل البل إخفاقه الكامل في
ان ينسدل على المكان  ،وهو
ذات الهاجس الذي خيم بكل
ظلمائه وبدأت تهمس :
تعالي أيتها الليالي وهيمني
على المحيط  ،أبسطي هيلمان
سوادك على الكون  ،نعم أيها
الليل ؟ ليتني أستطيع أن
أكون أسيرة مقيدة بسالسلك
المحكمة  ،وهاهي سياط
الليل األبدي ينتهك روحك
ياحبيتي يابنيتي  ،وعيناي
قد قحتا بفعل سيل الدموع
 ،فيض اغرق عيناي بدمع
مجنون تهدر كالنوى الثقلى
المتأخرة في مقدمها  ،وهما
عيناي من تصلبت فيهما
الدمع بعد ان فارقهما النور
حسرة  ،ألنهما في األصل
كانتا قد خلقتا لتتأمال قوامك
الجميل بجدائلك الرائعة
ومبسمك رائع اإلنجذاب ..
آه يا حبق الدار أنت وريحانة
روحي  ،كيف استطاعوا أن
يعبثوا بجسدك وهو ينزف
دما  ..نعم دم بشري كان !
ابنتي كيف ؟  ..هل كانوا
ال يبصرون ؟ ال ال ؟ هما

عيناك بنيتي التي تقص
حكايتها رغم بطشهم  ..ألق
الحياة وبهجة الطفولة من
كانت عمادها أم كأمك بقيت
كسنديانة رغم انها وارت اخا
وأبا وعما وخاال  ..وتعددت
الشواهد وان ظلت أسمائهم
كما قد فعلت بحجاراتها فعل
الزمان .
طفلتي ! حبيبتي أنت  ..ها
أنذا والموت بكل أدواته
يسعى ليحوطني ويجرجرني
الى بؤس ملكوته وها أنا قاب
قوسين الضحى جثة متخشبة
! ومع هذا هي روحي التي
تصرخ وتضج في كياني و
 ..ها انا أتضرع الى رب
الكون إناجيه  ..أجل :
إلهي أنت  ..نعم هو انت
من زرعت تلك الزهرة في
احشائي وجعلتني مع شهقتها
األولى هائمة في حنينية
عشقها  ..أهفو بجنون ادندن
مع تتبع خطاها  ،وأتبجل
ورعا وارتعد خوفا عليها
 ،إلهي وانا الضعيفة أقر
 ،ولكني أجلجل بكل قوتي
أتوسل اليك وامنيتي الوحيدة
واحدة تتخاطر بكل خشوع :
أن تحمي لي فلذة كبدي التي
اعشق  .إلهي !  ..أنت من
وهبني هذا القلب  ،ومنحته
ورقا خريفيا أصفر يتساقط
باريحية في رقصة العشق
 ،وهو انت إلهي من انبتها
في صحراء روحي القاحلة
بعد ان كان اليباس قد طغى
على جذوة الربيع وصارت
هي مع االيام ملكتي وقداسة
لعشق ال يدفئ قلبي سوى
على نبضات قلبها النض
 ،وهي الطهر كانت إلهي
وقد حوطتها بكل صدق في
دعواتي ابتهل اليك لتحميها
؟ فكيف تمكن الوحوش منها
واخذوا يعبثون بطهارتها
اغتصابا ؟ .
هي قصة كما آالف القصص
 ،روايات تتدفق حروفها
تعتصر مدادها دماءا من
قلوب نضة  ،بريئة صادقة
كانتفي عشق الحياة والسالم
 ،وهم ؟ نمط اعتادت بقر
البطون  ،وهتك األعراف ،
حرق لكل ربيع  ،واد الحياة
بكل تفاصيلها  ،مثلك ابنتي
انت ألوف لم تشفع لهن
احالمهن التي كبرت مع سير
تلك القصص التي كنا نرويها

ليلى قمر

لكن طفلتي  ،و  ..منها نمت
يقينيتكن بأن الظلم زائل ال
محالة والخير سيبقى لينبض
فيها سبل الحياة ويتدفق ...
هو وجعي بنيتي  ،وهي انين
عذاباتك طفلتي والنعاس
يتقاذف بين ضجيج الروح
في أنينه وسياط من تجبروا
وتاهوا في وحل جريرتهم
 ،وبين جلد الذات ووحشية
الجناة وخفوت نظرات طفلتي
وهذا الهذيان العنيف يلف بي
ويدور ال ال صبرا بنيتي !
كم انا غبية حتى في وجعي
! ال ال ألمي المؤبد أصبحت
ومن بين ثنايا وچعي  ..المك
 ..مخاض الدم ! ولكن ؟
ياألسفي ؟ هكذا وببساطة
بانت لي و  ..اكتشفت بأن كل
قصصي كانت مجرد حكايا
مسلية ولكن  :أكذوبة هي
كل مافيها  ،كما الغابة أصبح
القوي اليفتك بالضغيف من
اجل ان يحيا ! بل  -وبكل
بساطة  -ليغتصبه  .هي
جرعة األلم توهن  ،ولكنها
كضربة الخنجر تدمي وتؤلم
ولكن لذتها ابدا في أنها توقظ
 ،وفي يقظتها رغم كل االنين
وضجيج األرواح الشاردة
فتنمي الصرخات وتهدر
 ،وهي األم انت كنت أمي
وها أنا من جديد وبروحي
الهائمة أصبو اليك بصمتي
أنتظر حكاية جديدة تروينها
لي فها هو الليل وقد قرر أن
يرخي بظالمه وهذه البرودة
القارسة ال يطردها سوى تلك
النار التي تلتهب ووقودها
كانت كما زيتك انت شجر
الزيتون بعد ان سعى الطغاة
الى قلعها من الجذور ! ولكن
؟ هيهات ! هلم امي إبدأي
فانا هي طفلتك من ارضعتيها
حليبك والزلت أصدق حكايا
الخير والشر.
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جريدة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردستاني  -سوريا

يكييت ال ُكردستاني يقوم حبملة توعية ضد كورونا
يف كوباني

قامت مجموعة من أعضاء منظمة كوباني لحزب يكيتي ال ُكردستاني – سوريا اليوم االثنين 17
أغسطس/آب ،بحملة لتوزيع الكمامات وبروشورات التوعية على السكان في المدينة.
وجاءت هذه الحملة لمساعدة األهالي على التصدي للموجة الحاليّة من وباء كورونا.
وقد القت هذه الحملة ترحيبا ً واسعا ً لدى األهالي في مدينة كوباني.

حد
اجمللس الوطين ال ُكردي يطالب قسد بوضع ٍ
ملمارسات جوانني شورشكر
تصريح
قامت ما تُس ّمى جوانين
شورشكر في ليلة السبت
الخامس عشر من آب باالعتداء
على مقر الحزب الديمقراطي
ال ُكردستاني _ سوريا في
قامشلو الحي الشرقي ،حيث
تع ّمدوا تشويه شعار الحزب
واسمه في واجهة المقر ،وكذلك
علم ُكردستان بشكل كيدي،
وردّدوا شعارا ٍ
ت استفزازيةً.
يأتي هذا االعتداء المتع ّمد
ضمن سلسل ٍة من األعمال
الهمجية والتخريبية التي يقوم
بها هذا التنظيم وذلك كلما
بتفاهم
سادت أجواء التفاؤل
ٍ

ُكردي ،األمر الذي ال يدع
ّ
بأن المعادين
مجاالً للشك
لمصلحة الشعب ال ُكردي يقفون
وراء هؤالء.
ّ
إن المجلس الوطني ال ُكردي
وهو يدين ما اقترف هؤالء
من عمل مشين ،ورغم محاولة
قيادة قسد احتواء ماجرى
إال أنه يرى ّ
أن المطلوب هو
ي لممارسات
وضع حدّ نهائ ّ
هذا التنظيم المدانة واستهدافاته
المفضوحة والمعادية لك ّل قيم
ال ُكردايتي.
كما يؤ ّكد المجلس حرصه على
إنجاح مسيرة التفاوض التي
يشارك فيها مع أحزاب الوحدة
الوطنية ،ويطمئن أبناء شعبنا

التقى وفد من يكيتي ال ُكردستاني
– سوريا بوفد من حركة
اإلصالح ال ُكردي وحزب
بوفائه لألهداف التي يناضل الطليعة اليوم الخميس 13
أغسطس/آب  2020في مخيم
من أجلها.
األمانة العامة للمجلس الوطني باريكا لالجئين في محافظة
السليمانية بإقليم ُكردستان.
تطرق إلى أهمية
االجتماع
ّ
الكُردي في سوريا
قامشلو  2020 / 8 / 16 :المباحثات الجارية بين المجلس
الوطني ال ُكردي وأحزاب
الوحدة الوطنية بما ينسجم
مع واقع شعبنا ،ومؤ ّكدين
على دعمهم لوحدة الصف
ال ُكردي وبأن تفضي وتتكلّل
هذه المباحثات باتفاقية شراكة
حقيقيّة.
ومن جهة أخرى أبدى االجتماع
أهمية تفعيل عمل المجلس في
محافظة السليمانيّة بفتح مكتب
للمجلس الوطني ال ُكردي.
وكان يكيتي ال ُكردستاني التقى
بوفد من حزب الديمقراطي
الكردستاني – سوريا ،يوم

في أحد أطرافه السفليّة.
الرفيق إدريس كان من خيرة
الرفاق الحزبيين منذُ انخراطه
في صفوف حزبنا منذ أكثر
من عشرين سنة ولم يوفّر اللجنة المركزيّة لحزب يكيتي
جهدا ً في سبيل خدمة قضيّة الكُردستاني – سوريا -8-26
الشعب ال ُكردي مدافعا ً عنها 2020
ووفيا ً لقيم ال ُكردايتي مستمرا ً
وممثالً له في المجلس الوطني
ال ُكردي حتى بلوغه األجل.
إنّا هلل وإنّا إليه راجعون

على رأس عمله في الحزب

عقد لقاء بين وفد من جبهة
السالم والحرية ضم ممثلي
كل مكونات الجبهة وهم:
داوود داوود وكبرائيل موشي
وعودة العيسى وسعدون
الطرنبيل ومحمد اسماعيل
وسليمان أوسو مع ممثلة
الواليات المتحدة األمريكيّة في
شمال شرق سوريا زهرة بيل
ومساعدتها إيميلي برانديت.
بدأ االجتماع بترحيب الجانب
األمريكي بوفد جبهة السالم
والحرية وأوضحوا بأن
الواليات المتحدة األمريكية
تعمل من أجل توحيد كافة
أطياف المعارضة السورية وإن
رعايتنا للمفاوضات ال ُكردية
ال ُكردية يندرج ضمن هذا
اإلطار ،ونشكر موقف الجبهة
الداعم لهذه المفاوضات ،وإن
الواليات المتحدة األمريكية
تعمل من أجل إيجاد حل
سياسي لألزمة السورية عبر
الضغط على النظام وفرض
عقوبات اقتصادية عليه لتفعيل
مسار جنيف وفق القرارات
الدولية بحل األزمة السورية
ال سيما القرار  ،٢٢٥٤وإننا
نعمل من أجل تأمين االستقرار
في شمال شرق سوريا.

من جانبه شكر وفد الجبهة
جهود الواليات المتحدة
والتحالف الدولي في القضاء
على تنظيم داعش اإلرهابي،
وإن الدور األمريكي في هذه
المنطقة يشكل عامل توازن
إليجاد حل سياسي لألزمة
السورية.
وأكد وفد جبهة السالم والحرية
بأن إعالن الجبهة جاء كنتيجة
طبيعية للعالقات المميزة بين
أطراف الجبهة وبعد مفاوضات
معمقة بين مكونات الجبهة
دامت عدة أشهر ،وإن الجبهة
ستعمل من أجل عالقات جيدة
مع جميع أطراف المعارضة
السورية وستساهم في تقريب
وجهات النظر بينهم من

أجل الحفاظ على وحدة هيئة
التفاوض للمعارضة السورية،
كما سنعمل من أجل إقامة
عالقات جيدة مع األطراف
الدولية واإلقليمية الفاعلة في
سوريا إليجاد حل سياسي
لألزمة السورية ينهي االستبداد
ويصون كرامة السوريين
وحقوقهم بكل مكوناتهم
ومشاربهم الفكرية والسياسية
وفق القرارات الدولية الخاصة
بحل األزمة السورية.
وفي الختام اتفق الطرفان على
االستمرار في العالقات والعمل
معا ً لدعم الحل السياسي في
سوريا.
القامشلي  ٦آب  ٢٠٢٠جبهة
السالم والحرية

السليمان ّية ..يكييت ال ُكردستاني يلتقي بعدد من
األحزاب ال ُكرد ّية

يكييت ال ُكردستاني ـ سوريا ينعي الرفيق إدريس خليل
نعت اللجنة المركزيّة لحزب
يكيتي ال ُكردستاني – سوريا،
اليوم األربعاء ،نبأ وفاة
عضو اللجنة المنطقيّة ورئيس
المجلس المحلي في حي
الكورنيش بقامشلو ،إدريس
خليل أبو بشار ،إثر نوبة قلبيّة.
ننعي إليكم بمزيد من الحزن
واألسى نبأ وفاة الرفيق
إدريس خليل ،أبو بشار،
رئيس المجلس المحلي في
حي الكورنيش بقامشلو
للمجلس الوطني ال ُكردي في
سوريا وعضو اللجنة المنطقيّة
لحزبنا ،يكيتي ال ُكردستاني –
سوريا في قامشلو إثر نوبة
قلبيّة وخضوعه لعمليّة جراحيّة

تصريح خبصوص لقاء جبهة السالم واحلرية
مبمثلي اخلارج ّية األمريك ّية

الخميس  6أغسطس/آب
 2020في مخيم باريكا.
وتطرق الجانبان إلى آخر
المستجدات السياسيّة على
الساحة ال ُكرديّة ،وخاصة
المفاوضات الجارية بين
المجلس الوطني ال ُكردي
وأحزاب الوحدة الوطنيّة
ال ُكرديّة برعاية أمريكيّة ،وما
تم إنجازه من رؤية سياسيّة
مشتركة.
وأ ّكد الطرفان على ّ
أن سياسة

المجلس ورؤيته هي األنجع،
ويتوجب أن يتعامل بمرونة
ودبلوماسيّة مع المتغيرات
واألحداث الجارية ،ونوه
الطرفان إلى ضرورة تطوير
العمل التنظيمي للمجلس وفق
عمل مؤسساتي.
وعبّر المجتمعون عن أهمية
عقد هذه االجتماعات بين
أحزاب الحركة ال ُكردية وتبادل
وجهات النظر ،والتأكيد على
ضرورة التواصل الدائم.

نشطاء ُكرد يطلقون هاشتاغ #
العطش خينق احلسكة على مواقع التواصل

أطلق نشطاء ُكرد هاشتاغ على مواقع التواصل االجتماعي
للتضامن مع مدينة الحسكة بعد انطاع ماء الشرب عن المدينة
وريفها منذ  14أغسطس/آب.
وبدأت حملة التضامن يوم الثالثاء  19أغسطس/آب ،على
موقع فيسبوك ،مع نشر منشورات تضامن مع مدينة الحسكة.
الهاشتاغ باللغة العربية #العطشيخنقالحسكة.
وأوقفت الفصائل المسلحة الموالية ألنقرة ضخ محطة علوك
بريف سري كانيه ،والتي تغذي مدينة الحسكة وريفها ،وبلدة
تل تمر ب ُكردستان سوريا ،منذ  14أغسطس/آب .2020

صفحة النشاطات من اعداد جيندار بركات

يـكـيتـي

فن ورياضة
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حملة عن الفنان الكوردي املبدع و القدير حممود عزيز شاكر
اعداد :محمد مال

«الفنون بمختلف أنواعها
له تأثير فعال على مشاعر
االنسان وعواطفه وأحاسيسه
بطريقة ايجابية أو سلبية
وخاصة فن الغناء والموسيقى
االيجابي والسلس يدفع المرء
الشعور باالكتمال ويخرج
االنسان من عزلته وقوقعته
وكآبته وقلقه..فالغناء أداة
للتعبير عن االنفعاالت النفسية
المختلفة التي يمر بها وهو
لون من ألوان التعبير الفطري
االنساني وطريقة أداء المغني
لكلمات االغنية ولحنها دور
كبير في االبداع الفني ومن
المغنين الكورد المبدعين الفنان
القدير محمود عزيز شاكر له
باع طويل في ابداع األغنية
الكوردية من مواليد الدرباسية
التابعة لمحافظة الحسكة عام
 ۱۹۵٠ولدت معه موروثات
حب الموسيقا والصوت
الجميل من جده ثم من أبيه ،
هو وشقيقه محمد علي عزيز
شاكر االكبر منه سنا..بدأ

حياته الفنية بالغناء منذ عام
۱۹٦۹حيث بدأ بتسجيل أغانيه
االولى في راديو بغداد آنذاك ثم
انطلق في نشاطاته الفنية خارج
سوريا مثل لبنان  ،االردن ،
تركيا،السويد ..واحيا أعياد
النوروز واقامة المهرجانات
باالضافة الى اقامة الحفالت
القومية في كوردستان العراق
مع فنانين مشهورين مثل
تحسين طه ومحمد طيب طاهر
..حتى في ايام الصدامي البعثي
البائد ..بدأ باكورة أعماله الفنية
اعماله الفنية الغنائية من كلمات
والحان الشاعر المرحوم
يوسف برازي ()Bêbihar
ومن ثم تبناه شقيقه محمد علي
شاكر ودعمه وال يزال حتى
اآلن باقة من كلماته وألحانه
حيث بلغ مجموع ما غناه من
أغاني شقيقه (  )۱۷كاسيتا
وكل كاسيت ساعة كاملة للفنان
نفسه حوالي ( )۲٠اغنية قام
بتلحينها و غنائها ..
لقد غنى الفنان محمود عزيز
عن الكورد وكوردستان

،لجبالها ومدنها وقراها
وشهداءها ..وعن طبيعة
كوردستان الخالبة وغنى
لالم والعشق ..وعن كركوك
وكوباني وعفرين الجريحة
وعن آمد ووان وموش ..
ولسهول وجبال زاخو ..وعن
مدينة الحب قامشلو..وعن كل
شبر من أرض كوردستان
الحبيبة  ..وما يزال يتابع
أعماله الفنية الغنائية حتى اآلن
..نتمنى له طول العمر وبوافر
من الصحة والعافية ..

تاريخ الرياضة يف ديركا محكو
منذ  1958تأسس فريق
النهضة الذي كان من اوئل
الفرق الشعبية الكردية في
المنطقة ومن مؤسسين هذا
الفريق المرحوم ميجر عكيد
صالح صوفي والمرحوم احمد
سيد حمو اداريا في ذالك الوقت
مثلو مجموعة من الالعبين
القدامى -الفئة االولى  ،في
حراسة المرمى اولهما الحارس
العمالق خليل نبو والمدافع
الصلب ابراهيم من القامشلي
ونجم الكرة الكردية المرحوم
صالح صوفي والى جنبه
المرحوم سعيد فقة وبجانبهم
المرحوم دهام حسو والمرحوم
يوسف كامل والمرحوم جمال
ملكاني
والمرحوم محمد داؤد
والمرحوم اسماعيل احمد
واالخوين العربين بحري شقرا
وفتاح شقرا والنجم الرياضي
الكبير مجيد اجدان واستمر هذا
الفريق لغاية وصول جيل جديد
ولعبو ايضا بأسم النهضة األم
 ،وكان المرحوم محمود عبدو
وشاركهم في ذلك الوقت ايضا

نادي اجلهاد يعتذر عن املشاركة يف الدور الثاني لكرة القدم

قدم نادي الجهاد اعتذارا ً رسميا ً لالتحاد السوري العام لكرة القدم عن تأدية مباريات الدور الثاني
المؤهل للدوري السوري الممتاز لكرة القدم.
وفي تصريحا ٍ
ت إعالمية قال الدكتور ريبر مسور رئيس مجلس ادارة نادي الجهاد أن النادي قدم
كتابا ً لالتحاد السوري طلب فيه تأجيل المباريات والطلب جاء بالرفض وعليه تم توجيه كتاب
االعتذار.
في السياق ذاته قال الكابتن سمير يوخنا مشرف كرة القدم في نادي الخابورأن نادي الخابور
اعتذر عن المشاركة في بطولة المحافظات السورية والمؤهلة لدوري الدرجة االولى بسبب
جائحة كورونا وعدم وجود االمكانات المادية في النادي باإلضافة الى أنه تم ابالغهم قبل أيام
من التجمع.

ميسي ينوي الرحيل من برشلونة
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المرحوم يوسف كامل وجمال
ملكاني ومحمد حيدر ومحمد
عبدالرحمن  ،سلطان صالح
الشيخ هنانو  ،صوفي محمد
فقة وكميل شمعون ومحمد داؤد
وعلي عثمان واستمر النهضة
بالنهج الرياضي وتوالت عليه
االجيال عندما كان النهضة
يذهب للملعب او لديهم مباراة
كانت منازل ديركا حمكو
تفضى من الناس ويأتي الجميع
للتشجيع خاصة عندما يلعبون
بمقابل فريق الرافدين الرياضي
حيث كان هناك في ذلك الوقت
دوري رباعي في ديريك يتألف
من اربعة فرق وهي الرافدين
السرياني ونينوى الكلداني
وهومتمن االرمني وفريق
النهضة الكردي الذي فاز
بالدوري مرتين على التوالي
مع منافسه االقوى في ذلك
الوقت فريق الرافدين .
الهدافون في ذاك الوقت هم :
محمد حيدر الملقب ابو حلب
 ،محمد حيدر والهداف المميز
صالح صوفي وكان هناك لقاء
القمة بين النهضة وفاسكو في

عبّر جمهور نادي الجزيرة بالدوري ،حيث وصل الدعم
عن صدمته من كالم رئيس المادي لنحو  20مليون خالل

االنسحاب ،فما حصل ليس إال

االتحاد الرياضي العام فراس أربعة أشهر ،وقبل أن ينسحب

جزء يسير من أخطاء كثيرة

معال خالل حديثه عن ناديهم في آخر مباريات الدوري دون

تحصل بحق نادي الجزيرة

عبر أحد البرامج التلفزيونية سبب مقنع.

وأندية المحافظة ،ورياضتها

وفريقهم األول بكرة القدم ،جمهور نادي الجزيرة يأمل

بشكل عام ،وهم يتساءلون

العاصمة أال يكون المبلغ المذكور قيمة

باستغراب عن التأخير في

دمشق دون إكمال مباريات اإلطعام واإلقامة والتنقل ،كما

معالجة أمور ناديهم ورياضتها
المحافظة طالما رئيس االتحاد
مطلع على تفاصيلها.

عن نتائج اجتماع ليونيل

أكثر من احتمالية االستمرار،

ميسي ،نجم برشلونة ،ورونالد

لكنه يدرك الصعوبات التي

كومان ،المدير الفني الجديد

أمامه بسبب شروط التعاقد.

الدوري دون أن يعلم أحد بذلك .انهم ينتظرون من رئيس االتحاد

للبارسا.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة

كما أشار معال بأنه قدم الدعم الرياضي العام اإلجراءات

ووفقًا لـ»راديو كتالونيا» ،فإن

ينتهي في صيف ،2021

في برشلونة غير واضح ،وأنه

 700مليون يورو.

القامشلي ذهابا وايابا خسر
النهضة في القامشلي بنتيجة
 0_2وفاز في المالكية بين
جماهيره بينتيجة  0_1هذا هو
ماضينا ماضي رياضة ديركا
حمكو وهؤالء هم تاريخنا
ورصيدنا من الناحية الرياضية
رحمهم هللا ونحن كرابطة
الرياضين الكرد في سورية
معنيون بهذا النهج حتى اليوم
وسنستمر على دربهم
وشعلتنا سابقا النهضة
واليوم نوروز .

عن الفريق الذين قرروا

كشف تقرير صحفي إسباني

ميسي أبلغ كومان بأن مستقبله

رشيد حمكور

مجهور اجلزيرة مصدوم من كالم فراس معال

يرى مستقبله خارج النادي،

ويتضمن شر ً
طا جزائيًا بقيمة
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وكيفية

مغادرته

المادي والمعنوي المطلوب التي ستتخذ بحق المسؤولين
لنادي الجزيرة خالل مشاركته

صفحة الرياضة من اعداد فريدون قجو

YEKÎTÎ
Rojnameyeke mehaneye komîta navendî ya P.Y.K-S Wê derdixe

rojnamayekiti3@gmail.com

Biratiya Derewan

Bereya Aştî û Azadiyê

B

ereya
û

pingaveke

azadiyê erk û mafên her

ji î�ro û paşerojê re, pêşroja
pî�ş
ji

û

giftugoyan

û

welat

berdewamî� rengekî�

navbera

P

aştî� şêwe, û dabeşkirina

erêniye, pêkhateyekî�,

bi

dimoqrat,

di wekhevî� dûr ji fişar

kurdan û terorê. Bereya aştî�

de, çinku gengeşe û

azadiyê

pêdivî�ne di navbera Sûriye,

kurd û pêkhateyên rêxistin

her

Nisrîn çeto

konekî�

cihê

û hemî� kar û yasayên
xwe ne rewa dijî� gelê kurd

la

din de, yên li herêmê dibin de dibî�ne, çi ku serdema rijêma
dijî�n. Ragihandina rikber be, çi partî� Bes hatibûn bi kar
vê bere yê ev roj û rêxistin be, û çi anî�n, û çareserkirina
pêdiviyeke girî�nge, hemwelatî� be, Bere şûn mayên wan

weke
piştî� êrî�şên leşkerî� destên xwe dirêjî� kiryaran,
beru dawî� diçin, hemî� xêrxwaz û pêdana nasnameyan

vegerandina
çinku ev bere ne dijî� alî�karên nêvdewletî� û
tu laya ne, lê belê ji bo dike, û hemî� nêrî�n mafên winda, Weke
avakirina bi hevre, û bizavên ji bona ez dibî�nim pêdiviye
weku gelên sûrî�, çareserkirina sûri Bere deriyê dan u
û ez dûr nabî�nim yeke nû ava bike, standinê
ku hin layên din jî� bi rêya destûreke rêxistin,

bi

hemî�

partî�

û

xwe tevlî� vê bereyê nû, li xwe bigere layan re veke, ji
çareserkirina
bikin, lê hinek dem mafên
herkesî� bo
û derfet pêdiviye, ji ji

bona gengeşekirina û

dimoqratiyê pirsgirêkên welat,
wekheviyê. çinku tu la bi tena

hemî� kêşên welat. kêşa kurdan kêşa xwe nikare û nabe ku
Ev bere wê hemî� dimoqratiyê ye, di aramî� û asayê bî�ne
kêşeyên welat yên gel peydabûna hemî� herêmê, avakirina
di welat erkê hemiya
çare bike di rêya dan çarçova welatê sûrî� ne.
netewî� û niştimanî� mafên

netewî�,

û standinê re, weku de, û bere wê kar
desthilat,

reng

û bike di ber rakirina

Ferhengok
خيال

Sihane

معارض

Rikber

توزيع

Dabeş

شبح

Sêber

فوران

Coş

جميل

Qeşeng

استشاري

Rabêj

حسود

Dexs

نجاة

Qurtal

Pere keviran nerim dikin.- War ware, lê buhar ne ew buhare.Şêx ne batine, lê bi serî hatine.-
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iştî�
hişyariya
netewî� ji Ewrupa
derya derbas kir,û
berê xwe da rojhilata
navî�n, di nî�vê çerxa
nozdehan de, hin
tî�rêjên wê ronahiyê
gihane
kurdistanê,
rewşenbî�r
û
ronakbî�rên kurdan
rahiştin
pênûsên
xwe û weke çekan
bi kar anî�n, mî�nak:
M.Mehmûdê Bazî�dê
û ş.Ubêdê Nehrî�, bere
û enî� dane ber xwe, bi
mebesta serxwebûn
û rizgarkirina xaka
Kurdistan
ji
bin
destên dagirkeran,
û
avakirina
kurdistaneke
serbixwe û azad,
weha bizav, şoreş û
serhildan berdewam
bûn, ta weku ev roj,
çemê xwî�nê herikî�n,
bin xaka kurdistanê
tejî� bûn ji cendekê

nemiran, xort û lawên
kurdan bê tirs xwe
didane pêş, ta weko
ev roj. Çendî� şoreş û
serhildanên kurdan
armanc û nî�şanên
wan belo û eşkere
bûn, ew jî� serxwebûna
kurdistan, çi nirx û
buha be, gelê kurd
dida û amadeye bide,
xwî�n, can û saman,
û serbilind û geşbî�n
bûn, eger armanc têk
diçûn lê hî�viyên nifşên
nûhatî� geş û gurr
tir dibûn û bi hêztir
dibûn. Sed mixabin
ku astengî� û berberiya
kurdan her dem û
salan pirsgirêka herî�
mezin bû, di rêya
serxwebûnê de, zana û
rewşenbî�ran digotin:
Hozî�tî�, êlî�tî� û nezaniyê
mala me wêran kiriye,
lê î�ro tu wate ji van
gotinan re nema ye,
piştî� du sed salan

Adilê Evdile

pêşkêş û şoreşvanên
kurdan hatine biratiya
gelan radighî�nin, û
dikin rêbaz û armanc,
bi dehên hezaran ji
xortên kurdan kirin
can gorî�, û bêhtir
ji wan birî�ndar û
kêm
delamet,
û
nî�vî�
xaka
rojava
dane dagerkirin, û
nî�vê gelê kurd hate
koçberkirin,
gelo
eve biratiya Quling
û Rovî�? Biratiya xap,
derew û pî�lanan, ma
raste we ji bî�r kiriye
ku rih dibe bost lê
neyar nabe dost?

Jineke ji axê me!
Bêhna sêvan ji
berdilka min tê
Mî�na zarokekê
Ji xewnekê difirim
yeka din
Ji qehweya sibehê û
wêneyên helawistî�
dî�waran hezdikim.
Bi sonda pencereyên
kevin
Bejna xwe, bi
vegereke nû
dixemlî�nim

Jinek ji êşê me!
Hêsirên xwe di oxira
ezî�zekî� de dibarî�n im
Çiyayekî� helawestî�,
derî� dikim.
Deriyên girtî� çaveriya

ti kesî� nake.
Cih, bi min teng dibin.
Li ber çavên min
dî�war hildiweşin
Bi taya bajaran
ketime
Bêdengiya şevê keser
bi keser
Di di dilê min de diçe
xwar

Evîn Şkakî

Her ku valahî� deriyan
Jineke ji peyî�zê me!
li pêş min vedike
Pirtûkên min li ber bê
Xewnekê li ser teşiya
diçin
dilê xwe dihûnim
Nexşeya bajarên
dûr li dora xwe kom Hemû êşên xwe didim
ber guleyan
dikim.
Xewna xwe derbasî�
Li dareke şî�n digerim,
aliyên din yê avê
jêre helbestan
dikim
bixwî�nim.

