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مؤّسسة Buyer اإلعالميّة تُطلق مشروعها اإلذاعي في قامشلو
اإلعالمية   Buyer مؤسسة  أعلنت 
مايو  شهر  من  والعشرين  الخامس  في 
الفائت إطالق مشروعها اإلذاعي  أيار  
رسمي  حفٍل  في  وذلك    Buyer FM
قامشلو،  بمدينة  الملكية  الصالة  في  أُقيم 
الذاتية  اإلدارة  من  رسمي  بحضوٍر 
وممثلين عن أحزاٍب كردية وشخصيات 
اآلثورية  المنظمة  عن  وممثلين  عربية 

الديمقراطية والحزب اآلشوري.
أحد  هو   Buyer FM إذاعة  مشروع 
اإلعالمية،   Buyer مؤسسة  مشاريع 
بدأ العمل على تحضيره منذ شهر شباط 
فبراير 2017،  ومنذ ذلك الوقت تمت 
استديو  مستلزمات  بتأمين  التحضيرات 
الكادر  وإعداد  تجهيزاته،  بكافة  البث 
في  تدريبية  لدورة  وإخضاعه  المناسب 
وتقديم  وإعداد  اإلذاعي  التقديم  مجال 
أكاديميين  صحفيين  قبل  من  البرامج 
أكثر  ذلك  كل  استغرق  وقد  مختصين، 
أبريل  نيسان   /22/ ومنذ  شهرين،  من 
لإلذاعة،  التجريبي  البث  بدأ  الماضي، 
مدة  طوال  األغاني  ببث  واالكتفاء 
وبدأ  يومياً،  ساعة   /12/ بمعدل  البث 
السادس  في  بشكل رسمي  برامجه  ببث 

والعشرين مايو أيار الماضي.
 Buyer FM لـ   اإلذاعي  البث  يغطي 
على التردّد 107.7 كامل مدينة قامشلو 
والجنوبي.،  الشرقي  الريف  من  وجزء 
وسيعتمد نظام البث في /6/ أشهر األولى 
على نظام /12/ ساعة في اليوم، اعتباراً 

من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساًء.
ستبث اإلذاعة برامجها باللغتين الكردية 
والعربية في المرحلة األولى،  على أن 
واألرمنية  السريانية  اللغتين  اعتماد  يتم 

في مراحل متقدّمة من البث.
 Buyer FM يستهدف البث اإلذاعي لـ
)عرب،  مكوناته  بكل  المحلي  الجمهور 
وإيزيديين(،  ومسيحيين  مسلمين  كرد، 
الثقافي  مستواهم  عن  النظر  بغض 
والعلمي، وتتخذ  Buyer  FM لنفسها 
أية  عن  بعيدة  بها،  خاصة  عمل  سياسة 
أن  إذ  سياسية،  وارتباطات  أجنداٍت  
المعتمدة   والبرامج  األخبار  نشرات 
جانب  من  لمتابعة  بثّها،   قبل  تخضع 
صحفيون  يديرها  تحرير(  )رئاسة 

مختصون بمجال العمل اإلعالمي.
من  اإلعالمية   Buyer مؤسسة  تسعى 
إلى  اإلذاعي،  مشروعها  إطالق  وراء 

المستقبلي  مشروعها  من  جزء  إتمام 
ُمتكاملة  إعالمية  مؤسسة  تكون  حتى 
موقع  )صحيفة،  القريب  المستقبل  في 
تدريب  تلفاز، مركز  إذاعة،  إلكتروني، 
إعالمي( وليكون ذلك كله في خدمة دعم 
وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتحقيق 
والمستقل  الحر  لإلعالم  البناءة  الرسالة 

في  وموضوعية  عالية  ومهنية  بكفاءة 
نقل الحدث، وتعمل في سبيل ذلك على 
المرأة  إعداد وتقديم برامج تهتم بقضايا 
عن  خاصة  برامج  عن  فضالً  والطفل، 
في  والثقافية  االجتماعية  األوضاع 
عبر  األخبار  نشرات  وبث  المنطقة، 
القصيرة  الموجة  إذاعٍة تعمل على  أثير 

إغفال  دون  والكردية،  العربية  باللغتين 
وجود لغات المكونات األخرى )األرمن 

والسريان( في الفترات الالحقة.
اإلعالمية   Buyer مؤسسة  وتسعى 
في   Buyerpress تأسيس صحيفة  منذ 
تحقيق  إلى   ،2014 أيار  مايو    /15/
ونقل  الصحفية  تغطيتها  في  التوازن 

من  وموضوعية  شفافية  بكل  الحدث 
صحفية  خبراٍت  على  االعتماد  خالل 
محلية، دون الخوض في أية صراعاٍت 

حزبية كردية- كردية.

عزيزي السائق:
حزام األمان يقلل فرصة تعرضك 

إلصابات خطيرة
فرصة  يقلل  األمان  حزام   -

تعّرضك إلصابات خطيرة 
- حزام االمان سالمة واطمئنان. 

لك  نصيحةٌ  األمان  حزام   -
بالمجان، فاحرص على ربطه قبل 

فوات األوان. 
شيء,  أثمن  فسالمتك  تتردد  ال   -

كن مبادراً لربط حزام األمان. 
كل  في  ُوِضَع  صغير  جهاٌز   -
أولها  كثيرة  ألسباٍب  السيارات 
الى  وعودتك  سالمتك  وأهمها 

أهلك سالماً.
اندفاع  من  يمنع  األمان  حزام   -
في  السيارة  خارج  إلى  الراكب 

حالة التعرض لحادث مروري. 
العامة  االدارة  تحيات  *مع   *

للمرور في روجآفا* *

للمرور:  العامة  اإلدارة   -
459530

- مرور ديريك: 740662
- مرور كركي لكي: 753723
- مرور تل كوجر: 741927

- مرور جل آغا: 747170
- مرور تربسبيه: 472925

-46651 قامشلو:  مرور   -
450035

465419-450037
- مرور صناعة: 464157
- مرور عامودا: 730302

- مرور درباسية: 714320
- مرور سري كانية: 817402

- مرور تل تمر: 342315
- مرور الحسكة: 378016

- مرور أبو راسين: 801406.
*أرقام مدارس السواقة* 

- مدرسة قامشلو: 460440
- مدرسة الشهيد دليل: 817406
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Kurdino!...Dîrok Rehmê Nake
 Bê guman pirsgirêka Kurdî ji
 kevntirîn pisgirêkên têkilhev
 di Rojhilata Navîne de ye,
 nemaze di serdema nûjen
 de. Hêzên kolonyalîst ên ku
 di her du  şerên cîhanê de bi
 ser ketin, Kurd bê par hiştin
 û di bin sîwana hin peymanên
navneteweyî de, ew dûrî ava-
kirina dewleteke serbixwe xis-
 tin. Kurdistan, a ku rûpîva wê
 zêdetirî nîv milyon km2  e û
 serjimara wê nêzî 50 milyon
 e, kirine çar perçe, bi vî awayî
 miletê kurd ji hev xistin û ew
 kirine kuteyên siyasî di bin
 dagirkerya her çar dewletan
 de. Tê xuyan ku Kolonyalîst
 planên xwe di wê demê danîn
 ji bo afirandina aloziyan di vê
 herêmê de, û bi ser ketin dema
 rêjîmên dîktatorî û şovenîst
 li her çar dewletên dagirker
 danîn; van dîktatoran bi şerê
 xwe yê berdewam gelek  stem
 û tundûtûjî bi serê miletê
 Kurd de anîn, û hestên nefret
 û kînkirî di navbera Kurd û
miletê herêmê de çandin,  ge-
 lek komkujî pêk anîn, hewla
 pişaftina netewe û çanda Kurdî
 kirin, bi kiryar û şêwazên pir
 cuda ku ta roja îro jî berdewam
in, dema ku alîkarî û piştgiri-
 ya êrîşên terorê li ser herêmên
Kurdî dikin bi armanca koç-

.berkirin û tunekirina Kurdan
 Tevî van hewldanan jî, miletê
 Kurd karîbû çand ,kelepûr,paşma
 û kesayeta xwe biparêze û bi
 miletên herêmê re beşdarî gelek
 şeran bibe, li dijî kolonyalîstê û
.îro jî li dijî terorê
 Îro herêm di rewşeke awarte û
taybet re derbas dibe, derfet ha-
 tiye ku Kurd mafê xwe bi dest
  bixin, dîrok rehmê nake, ji ber
 vê yekê em naxwazin kurd vê
.derfetê winda bikin
Yekîtî û hevrêziya  Kur-   

 dan misogeriya sereke ye ji
 bo peydakirina mafê Kurd ên
rewa, ev yekîtî divê bibe ar-
 manca herî girîng û pîroz ku
 rewşenbîr,nivîskar û  xudan
 wijdanên zindî ji bo wê tekoşîn
 û xebatê bikin, û hevrêziya
 Kurdan ava bikin, Kurd pir
 hewcedarî hevrêziyê ne, ji ber
,ku ew di bin dagirkeriyê de ne
 Mixabin perçebûn ta
roja îro berdewam e, dij-
 min hemûyan"Milet,
 Serkêş,nirx,rêgez,dewlemendî"
 armanc digire , kengî em ê li
 ser vê rasteqînê şiyar bibin,
 hevrêziya xwe  ava bikin û
 nakokiyan dûr bixin. Ger em
 dûrî windakirina ked, şiyan û
 ciyawaziyan li gorî gotegotan
 bikevin da ku nebe neyartî.
 Ya girîng em berjewendiyên

 setratejîk ên miletê Kurd di
 ser berjewendiyên kesane,
 partîtî û malbatî yên teng re
 bigirin. Yekîtî bi xwestek û
 siloganan pêk nayê, projeya
 Kurdî pêdiviya wê bi yekîtiyê
 heye. Bê guman kilîta vê
yekîtiyê lidarxistina kongreye-
 ke neteweyî ya Kurdistanî ye,
lidarxistina vê kongreyê gave-
 ke dîrokî û çarenûsaz ji miletê
 Kurdî re ye, ji bo hevrêzî û
peyva Kurdî bikin yek û stra-
 tejiyeke kurdî ya berfirh bi pêş
 bixin. Tenê ev kongre dê karibe
 rê li pêşiya komplo û planên ku
 doz û hêviyên Kurdan armanc
.digirin, bigire
 Hemû partî divê  cudahiyên  
 xwe derbas bikin, astengiyan
nedeynin li pêşiya  lidarxisti-
 na kongra neteweyî, û bibin
 destek da ku bibin kelemek di
 sînga dijminên ku dixwazin
 dubendî û zikreşbûnê di nav
.me de biçînin

Rakan Şêxê

Pêwîst e Dîrok Lêborîna Xwe Ji Netewa Kurd Bixwaze    
Serokkomarê Tirk Ardoxan di 
serlêdana xwe ya dawî de ji bo 
Emerîkayê bi şêweyekî fermî 
daxwaz ji rêveberiya welatê 
navborî kir ku gelê kurd di ava-
kirina pirojeya Rojhilata Navîn 
a mezin de çi rola wan tunebe. 
Ango weke hêman di sazkirina 
hedar û asyîşa pêşeroja herî pi-
şikdar nebe. Ardoxan ku jibîr ki-
riye yan jî ji bîra xwe dibe, rasti-
ya gelê kurd, ew rastiya didîroka 
hebûna Tirk bi xwe de îro ku li 
ser riwê jiyanê berdwam dike, 
deyndarê qencî û saya gelê kurd 
e û mînakên me di vê derbarê zor 
in bo nimûmne; 1071an de )me-
laz kurd(1514an de )çel dêran( 
1919an de )avakirina komara 
îro heye( îro Tirk mixabin van 
rastbîniyên dîrokî paşguh dike, 
eger gelek bi vî mejî tevbigere 
bêguman wê ji qada dîrokê der-
keve û eger wilo li ser derew û 
xapan xwe bixapîne ez di wê 
baweriyê de me ku wê rojek ji 
rojan ji qada xaknîgarî jî derke-
ve. eger îro Tirk weke dewlet li 
ser riwê jiyanê heye bêguman 
ev hebûn bi saya tekoşîna gelê 
kurd e a dîrokî ye û pêwîst e 
Tirk vê yekê îro berî sibe bibîne 
û bipejirîne ji ber ku dem zor 
derevge meye û hebûna wan di 
herêmê de û di çarçova sînorê 
heyî de îro ketiye ezmûn û 
kêferata bayê ber mirinê de û ez 
bawer nakim kurd vê carê mihr 
û dilovaniyê li kesî bikin ji  ber 
ku weke me gotî dem pir dereng 
bûye.

 îro çanda Ereb ya Islamî jî nema 
têra parastina hebûna wan weke 
berê dike Ji xwe tirk gelekî bi-
yan e û ne ji herêmê ye ji ber 
ku ne Samîtîk û Arîn e .Weke 
tê zanîn îro ji hêla her kesî ve 
li Rojhilata Navîn û bi taybet 
ev qeyranên li Iraq û Sûriyê rû 
didin dever bi gelemperî xistiye 
nava )KAWISê( de û gelê herî 
bi rêxistinkirî bi govaya her kesî 
gelê kurd e, lewra û ji vê çendê 
û hemî egerên mijara gotinê îro, 
dîrok careke din hewcedarî gelê 
kurd bûye ku wê ji )KAWISê( 
îro heyî rizgar bike lê ev yek 
eger pêk were bêguman wê ne 
berî hesabdayînê be vê carê 
bêguman  wê gelê kurd 
deynên xwe yên kevnar û ji 
mêj de ji dîrokê bixwaze û dê 
bistîne jî ji ber ku barê çareserî 
û pêşerojê ancex kurd dikaribin 
hilgirin, lê ne weke rê û rêbazên 
berê vê carê.
 piştî van şîroveyan ez bawer 
dikim ku qedera herêman ev 
roj di destê kurdan deye. dema 
ku herdu dewletên hêzdartirîn 
fena Rûsya û Emerîkayê ku îro 
li himber hev û li ser kurdan 
ketine pêşbirka têkeliyan li gel 
miletê kurd rastiya şîroveyên li 
ber çavan radixe û diçespîne ku 
şîroveya me ne xewn û sawêrin 
belê rastiyek dîrokî ye û pêwîst 
e ji her kesî ve were dîtin û nas 
kirin. bi vê yekê dîsa dîrok li ser 
navê rojhilata navîn û li ser navê 
hemî mirovahiyê careke din ji bo 
hemî mirovahiyê ji gelê kurd şo-

reşek din dixwaze û daxwaza pa-
rastina nirxên tevayî mirovahiyê  
dike. Weke bav û kalên xwe 
mîna Ibrahî Xelîl, Nûh û Zara-
deştan xwedî li mirovahiya dila-
zar û dilkovan derkeve û careka 
din şaristanî li) Mezra Botan ( li 
mala xw vegere. ji ber ku gelê 
Ereb bi nimûna DAIS û Tirk bi 
nimûna Ardoxanî nikarin ji bo 
pirsa gelan û vê kawisê nika-
rin bibin bersiv. careke din ez 
dixawzim dûbare bikim  eger 
Tirk bi şêweyek taybet rastiya 
kurdan a raborî û rastiya ev roj 
heyî diber çavan re derbas neke 
dibe ku Tirk raserî hilweşandi-
nek stratejî rû bi rû bimîne. Di 
dûmahiyê de ez dikarim bêjim 
ku netewa Kurd îro di çerxa bîst 
û yekê de rola pêşeng dilîze û 
erkên xwe baş dizane û çarço-
va vê hevsengiyê de tevdigere û 
spartekên xwe li hember dîrokê 
yek bi yek pêk tîne bi rengekî 
zanist û hemdem. Caereke din 
ez bi hêvî me ev rastî ji hêla her 
kesî ve were dîtin û di serî de 
dîrok lêborîna xwe ji gelê kurd 
bixwaze ji bo jiyan nû were ave-
dankirkin.

Pêşeroj Cewherî             

ASTANA – CINÊVER  BI XWE BÛN ALOZÎ
Tê zanîn ku gelek danûsitadin 
li ser aloziya Sûryê bi navên 
cûdacûda hatine kirin, lê Eynî 
pirsgirêk derbas dibe, ew jî 
berjewendî ye.
Her kes dipirse çawa bû li Asta-
na û Cinêverê?  Ma pirsgirêk di 
nava Mûxalfet û Rêjîma Be'esê 
de çareser nebû? Lê ya rast ew e 
ku tu caran çareserî nayê dîtin, ji 
ber ku her  aliyek xwe baştir di 
ser ê din re dibîne.
Her roj li ser kenalên Erebî 
çavdêrekî  siyasî dibêje êdî em 
ê peymaneke nû çêkin. 
Lê binêrin bê em gihiştin kîjan 
astê, mirin, belengazî û hwd.... 
Hewldanên çareseriyê ji bo 
aloziyê, hîn aloziyê kûrtir dike 
Piştgiriya Rûsya ji Rêjîma Sûryê 
re, vê aloziya ku 6 sal li pey xwe 
hişt kûrtir dike.
Êrîşên Xanşêxûnê mînaka herî 
berbiçav e, bi îhazeke Emerkî-
Rûsî û bi gaza Kîmawî gelê 
Sûriyê qir dike. 
Û tu kes deng ji xwe naîne, ev tê 
wateya ku Rêjîma Sûriyê xwedî 
piştgiriyeke navdewletî ye. 
Serokê Emerîkayê Donald 
Trump ji Sêrgî Lavrov re got 
"Aştî bi Rêjîma Sûriyê re nabe" 
Temam, ma dem êdî Emerîka 
Rêjîmê naxwaze, lê çima civînan 
ji bo çareserkirina Aloziyê dike? 
Bila Rêjîma Esed hilweşînin, 
tu alozî namîne, lê gelê Sûryê 
dixapînin, ji bo ku bêjin va em ji 
bo gelê Sûr yê Civîn û peymanan 
li dar dixin da ku alozî çareser 
bibe. 
Û her wekî din dek û dolabên 
wan 
Ev qas binpêkirin dê hetanî kengî 
dewam bikin, ev pirs ji civaka 
navdewletî dibe... 
Û ger bixwazin dê Rêjîma 
Esed hilweşînin, dîsa gotina 
berjewendî dikeve rojevê 
Çareseriya herî gucaw ji aloziya 

Berzanî Ferman

li Sûryê, Federalîzim e 
Sîstema Federalî ya li rojavayê 
Kurdistanê wekî xelasiya gelan 
tê binavkirin. 
Pêkhateyên herêmê tev da xwe 
parçeyekî esasî ji vê sîstemê 
dibînin.
Me dît bê şoreş ev çendîn dirêj 
kir, hîna û hîna wê dirêj bike.
Em bi bîr bixin dema ku nûnerê 
Sûryê li Neteweyên Yekbûyî 
Elcaferî, nirxandinek ji Tora 
Medyayî ya Rûdawê re kir, got 
ku kesê ku fedrasyonê dixwaze, 
bila hebeke Panadol bixwe. Ev 
pirs xwe rave dike ger statûyeke 
Kurdî li ku hebe, ew tu car qebûl 
nakin. 
Rêjîma AK'Partî jî wisa ye, li her 
çar aliyên Kurdistanê sîstmên 
serdest naxwazin ku kurd bibin 
xwedî dewlet .
Divê gelê Kurd li çareseriya xwe 
bigire, li ku derê ye gelo li Imralî  
yan li Hewlêrê ye?
Tişta herî giring em wekî roj-
namevan, mamoste û kesayetên 
rewşenbîr gerek em baştirîn 
çarenûs ji bo gelê xwe biafrînin, 
da ku wekî gelên ku hatin qirki-
rin li gelê me jî wisa neyê. 
Em tev da kar bikin, da em 
yekrêziya refê Kurdî pêk bînin.
Û em kurdistaneke azad ava bi-
kin 
Ji ber dijîminê me ne tenê yek 
e, cîhan tev da stastûyeke kurdî 
qebûl nake.
GELÊ KURDISTANÊ 
DOZA KONGIREYA 
NETEWEYÎ DIKE
Gelê kurd vê pirsê dike gelo wê 
kengî  kongireyekî neteweyî yê 
kurdistanî çê bibe?
Pirs li cem siyasetmedar û 
rayedarên me ye, em çi qas par-
tiyan ava bikin, em ê karibin 
kursiyekî di kongireyê de bigi-
rin. Bi rastî êdî avakirina parti-
yan li rojavayê kurdistanê wekî 

tu Supermarkêtekê vekî û kesê 
ku te nas dike û xizmên te,  ji 
cem te pêdiviyên jiyanî dikirin. 
Hetanî kengê dê  wisa her dem 
civaka kurd ji vê yekê zirarê 
bibîne?
Serokê turkyê Dîktator Erdogan 
herî dawî biryara biçekkirina 
YPG’ê careke din Boykot kir. 
Û car din ji Dewletên Yekbûyî 
yên Emerîkayê re dibêje   wê zi-
rar bigihe peywendiyên  her du 
welatan.
Baş e, dema wisa dibêje tiştek 
tê bîra mirov, êdî Turkyê gefan 
hem li YPG’ê û hem jî li Artêşa 
Amerîkayê dixwe. Her kes di-
zane ev ne rast e ji xwe pişt re-
feranduma 16’ê nîsanê Erdogan 
xwe ne tenê weke serokê Turkyê 
dibîne, lê belê xwe wekî serokê 
cîhanê dibîne ku êdî dikare 
cîhanê bi rêxistin bike.
Êdî bes e em  partiya xwe didin 
pêş, êdî me doza xwe ji bîr kiriye. 
Em dizanin gelo ji bo Kurdistanê 
kar dikin, an ji bo berjewendiyên 
xwe kar dikin.
Em çi qas bêjin tişta herî rast ku 
Kurd yekîtiya xwe ava bikin, çi 
serok Barzanî çi rêber APO, tev 
de. 
Ji bona dozekê kar dikin, û ev bû 
bi sedên salan ji bo vê yekê em 
qurbaniyan datînin 
Yekîtî-Yekîtî-Yekîtîtiya gelê 
Kurd, azadiya serxwebûna 
Kurdistanê misoger dike.

Erdogan li Waşinton Çi Çinî ?
Bi êrişa dewleta Tirkyê ya li ser 
baregehên YPG`ê ku li navçe-
ya Qereçoxê pêk hat,  helwes-
ta Emerîkayê piştî wê êrîşê û 
biryara biçekirina hêzên YPG'ê 
bi rengekî aşkira; ew gomanên 
ku hebûn, yan ew dengo û 
propagandeyên ku "Emerîka 
Kurdan li şerê dijî DAIŞ bi kar 
tîne û piştî rizgarkirina Reqa 
û bi tunebûna DAIŞ'ê li Sûryê 
karê YPG`ê jî namîne"  pûç û 
vala derxist.
Biryara Serokê Emerîkayê 
Donald Trump ya çekdayîna 
Yekîneyên Parastina Gel û Jin 
)YPG-YPJ(`ê, ne ji xwe ve 
hat, belku piştî berxwedaniya 
mezin a li Kobanê û şikandina 
efsaneya DAIŞ`ê hate dayîn. 
Û bi rizgarkirina Girê Sipî 
û Şedadî re, ku bi hevkariya 
hêzên asmanî yên Hevpeyma-
niya Navdewletî pêk hat, her 
wiha bi rizgarkirina Mibicê re 
gihaşte qonaxa fînalê ; hêzên 
Kurdî )YPG-YPJ( bûne efsa-
neya qehremanî û mêrxasiyê û 
destanên mezin bi xwîna xwe 
afirandin, ku hêla du hêzên 
mezin li cîhanê pişta xwe bi 
wan girê bide, ew jî Rûsya û 
Emerîka ne.
Ew biryara Emerîkayê ji her 
kesî zêdetir Turkî aciz kir,  
hefteya borî Receb Teyîb Er-
doxan seredana Waşintonê kir 
û berya ku biçe got "Ez diçim 
nuqtê datînim ser herfê" lê piştî 
ku vegeriya got "Nedibû li gel 
Tramp ez nuqtê daynim ser 
herfê, çimkî Emerîkayê biryara 
xwe daye ku li gel YPG'ê diçe 
Reqayê".
Rawêjkarê Co Baydin, li Kar û 
Barên Asayşa Neteweyî "Colin 
Kahl" di nivîseke xwe de di ko-
vara Foreign Policy de nivîsiye 
ku wî li sala 2014'an li gel Co 

Baydin seredana Turkyê kirine, 
û daxwaz ji Turkyê kirine ku 
li bakûrê Sûryê operasyonekî 
pêkve li dijî DAIŞ'ê encam 
bidin û Ehmed Dawud Oxlu 
Serokwezîrê wê demê yê 
Turkyê razî bûye, lê ji aliyê Re-
ceb Teyîb Erdogan Serokomarê 
Turk ve hatiye redkirin.
Bi gotina Kahl, Turkyê ew 
yek red kiriye  ku bi aramanca 
şerê DAIŞ'ê biçe nava Suryê û 
vê yekê jî rê daye ku Emerîka 
xebatê li gel Yekîneyên Paras-
tina Gel YPG`ê hilbijêre û ev 
peywendî jî çend sal in bi pêş ve 
çûye û gihêştiye wê astê ku êdî 
Emerîka di peywendiya li gel 
YPG`ê  gavan paşve neavêje.
Tişta xûya dike ew e ku Emerîka 
planên xwe yên mezin li Rojhi-
lata Navîn hene, û ew sîstema 
ku niha li rojavayê Kurdistanê 
bi rê ve diçe bercestekirina wê 
planê ye ku Kurd îro li Rojava 
serkêşiya wê stratejiyê bi navê 
Federaliya Bakûrê Sûriyê dikin, 
ku hemû pêkhate bi rizamendî, 
hevbeş û pêkvejiyan di wê 
sîstemê de bi azadî beşdar in.
Sê dosyeyên giring yên Turkyê 
bo Emerîka  hebûn 
1- Meseleya çeknedana YPG`ê 
û beşdarînekirina wan li rizgar-
kirina Reqayê 
2- Radestkirina Fethula Gûlen 
Serokê Tevgera Xizmet ku bi 
hewla derbeya 15'ê  Temûzê 
tometbar dikin 3- Radestkirina 
Reza Seraf bazirganê Turk ku 
bi esil Îranî ye,  bi tometa ba-
zirganiya nerewa li gel Îranê li 
Emerîkayê girtiye
Lê belê her sê daxwazên Turkyê 
hatin redkirin û Erdoxan di se-
redana xwe ya Emerîkayê de 
tiştek neçinî, destevala vegeri-
ya û heta nexwest li ser wê se-
redana xwe biaxive.

Berovajî wê, ya giring ew bû 
ku di heman dema ku Erdoxan 
li Koşka Sipî ya Emerîkayê 
bû Bret Macgork Nûnerê Do-
nald Tramp li Hevpeymana 
Navdewletî Di Şerê dijî DAIŞ 
li Koşka YPG'ê li rojavayê 
Kurdistanê bû  û ev e jî peya-
meke girîng bû ji Turkyê re.
Der barê helwesta Rûsyayê jî, 
Veladimir Putin serokê Rûsya 
ji aliyê xwe ve got "Rola Kur-
dan li Sûryê giring e û YPG'ê 
hêza herî karîger e di şerê dijî 
DAIŞ'ê de û ji mafê me ye em 
pêwendiyan pê re danin". 
Ev peyama Putîn jî zilehekî 
mezin ji bo Turkyê bû,  ku 
bajarê Helebê li ser tepsiya 
zêrîn radestî Moskoyê kir li ser 
hesabê dijmintiya Kurdan lê 
neçû serî.
Di baweriya min de pêşeroja 
peywendiyên Kurd li gel 
Emerîkayê bi taybetî Xwese-
riya Demokrat, YPG'ê, Hêzên 
Sûryaya Demokrat û Federali-
ya Bakûrê Sûriyê hê baştir dibin 
û Emerîka pişta xwe daye hêza 
Kurdî ku take hevpeymanê wan 
e li şerê dijî terorê û cîbecîkirina 
planên wan li Rojhilata Navîn
Ev e jî fêdeyeke mezin bo gelê 
Kurd e ji bo gihaştina bi mafên 
xwe yên rewa û jiyana bi azadî, 
demokrasî û serbexweyî.

Dawûd Çîçek

:Buyer القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي عبدالسالم أحمد لـ
من حقنا أن نصل إلى البحر، فالبحر السوري بالنتيجة هو بحرنا، من حقنا أن نذهب ألي مدينة سورية كسوريين

- الواقع الموجود اليوم على األرض يشير إلى أن هناك تقسيم والصراع على الساحة السورية لألسف قد يمتد طويال.
- ليست هنالك مدينة عربية خالصة وال مدينة كردية خالصة, هي كما للكردي هي للعربي والسريان واآلشوري والتركماني وهكذا.

- إذا ملك النظام أسباب القوة سيعود مرةً أخرى بقواته إلى هذه المنطقة وسيمارس العسف والجور والظلم، الزال موقفه نفسه من القضية الكردية وال 
يعترف بوجود قضية كردية. 

- نحن لسنا ضد الدولة نحن على تضاد مع النظام ونسعى إلى بناء سوريا ديمقراطية تعددية تشاركية.
 - المجلس الوطني الكردي أفلس من كل النواحي لذلك مطلوب منه أن يعود للبيت الكردي ويعتذر من عوائل الشهداء والشعب الكردي في روجآفا عن 

مقارباته ومواقفه.

أجرى الحوار: سيرالدين يوسف

مقدمة:
"منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا منتصف آذار عام 2011، تصدر الكرد واجهة االحداث، واحتلوا مكانة متميزة في ذلك الحراك ونجحت الحركة الكردية كرد فعل 
على جميع سياسات االضطهاد والتهميش بحق شعبها ،نجحت في بث روح التنظيم في المجتمع الكردي بخالف بقية المكونات السورية، وتوجيهه نحو رفع الغُبن عن 

كاهل شعبها والمطالبة بحقوقه القومية المشروعة، فكان ذلك الحراك بمثابة الفرصة الذهبية لتعبير عن ذلك .
أما الفرصة الذهبية الثانية التي اغتنمها  كرد سوريا وتحديداً حزب االتحاد الديمقراطي، فكانت استدارة الواليات المتحدة األمريكية ظهرها لقوات المعارضة السورية 
المتمثلة بما كان يسمى الجيش السوري الحر، بعد محاوالت عديدة من تدريبها وتأهيلها على األراضي التركية وبماليين الدوالرات ، فمع وصول المتدربون إلى تخوم 

األراضي السورية كانوا يعلنون والئهم للفصائل اإلسالمية المتطرفة وفي المقدمة جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في بالد الشام مع كامل عتادهم األمريكي.
أمام وضٍع كهذا، رأت اإلدارة األمريكية نفسها في مأزٍق خطير للغاية،  فلربما هي المرة األولى في التاريخ تَُحاَرْب الواليات المتحدة بسالحٍ صنعته بنفسها من قبل 
المتطرفين اإلسالمين ، ما شكل سخطاً عارماً داخل دوائر القرار االمريكي، واالتجاه نحو البحث عن شريك سوري يساعد في حربها ضد الجماعات اإلسالمية المتطرفة 
كداعش والنصرة وغيرهما، فوجدت وزارة الدفاع االمريكية ضالتها في قوات حماية الشعب باعتبارها قوات منظمة ومدربة فضالً عن أن العلمانية من صلب عقيدتها 
وهذا ما افتقدته اإلدارة األمريكية في الفصائل العسكرية السورية االخرى، فتطورت تلك القوات فيما بعد الى قوات سوريا الديمقراطية بانضمام بعض العناصر العربية 
اليها اال ان قوات YPG ظلت تشكل عمادها الرئيس، ومع ذلك ذهبت محاوالت االدارة االمريكية ادراج الرياح في تبديد مخاوف حليفتها تركيا من تصاعد نفوذ قوات 

حماية الشعب الكردية.
اذاً الكرد وعبر قوات سوريا الديمقراطية حليف وشريك استراتيجي للواليات المتحدة االمريكية كما يصرح مراراً بذلك معظم مسؤولي االدارة االمريكية وعلى رأسهم 
الرئيس ترامب، وال يُخفى ان هذه الشراكة  تقتصر حتى اللحظة على الجانب العسكري فقط، دون الجانب السياسي، فبعد التضحيات العظيمة التي بذلها الكرد من دماء 

ابنائهم مازال االلغاء والتهميش واالقصاء بحقهم  سيد الموقف من جانب حليفهم االمريكي .
هواجس ومخاوف وترقّب يكتنف معظم الشارع الكردي من التعامل االنفصامي لإلدارة االمريكية حيال الكرد ومستقبل قضيتهم في سوريا، ما لم تمارس تلك االدارة 

ضغوطات جدية إلشراك الكرد في المحادثات الدولية حول مستقبل سوريا وضمان حقوقهم في نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي".

- بداية لو نتحدث عن الخارطة السياسية 
وروجآفاي  عامة،  سوريا  في  المتوقعة 

كردستان خاصة؟
من المعلوم بأن الحراك الذي بدأ في سوريا 
تحول  السلمي  الحراك   ،2011 آذار  في 
إلى حراك مسلح بسبب مقاربة النظام الذي 
نظر إلى الجماهير التي نزلت إلى الشوارع 
تطالب بالحرية والكرامة على أنها جماعات 
إرهابية، بالطبع، تعقّد الوضع شيئا فشيئا، 
قوى إقليمية وقوى دولية لها أجندات ولها 
مصالح على األرض السورية، كل جهة 
سعت إلى تحقيق مصالحها وانحرفت الثورة 
عن مسارها بدخول الجماعات اإلسالمية 
بمختلف  السلفية  الجماعات  الراديكالية، 
مسمياتها وشهدت المناطق السورية حالة 

من الحرب األهلية.
بالجماعات  تعّج  حاليا  السورية  الساحة 
إلى  السورية  الساحة  وانقسمت  المسلحة 
مناطق تقاسم النفوذ بين الواليات المتحدة 
األمريكية وروسيا االتحادية، بالطبع إيران 
من جهة، وتركيا أيضا أخذت كعكتها من 
األرض السورية، والزلت تحاول أن توسع 
من مساحة هذه الكعكة، لكن باستطاعتنا أن 
نقول أن الكرد اليوم أصبحوا رقما مهما في 

هذه المعضلة.
- أفهم منك أستاذ عبد السالم أن سوريا 

ذاهبة إلى التقسيم؟
التقسيم،  ما هو موجود على األرض هو 
ألن كل قوى تسعى إلى تحقيق أهدافها من 
خال جبهات القتال، ال النظام في وارد إيجاد 
المجموعات  وال  األزمة  لهذه  سلمي  حل 
المسلحة خارج قوات سوريا الديمقراطية 
تمثّل حقيقة مطالب الشعب السوري، إنها 
راديكالية سلفية تسعى إلى إعادة  الشعب 
السوري آالف السنين إلى الوراء، لذلك ال 
يبدو في األفق أمل في إيجاد مخرج سلمي 
المتصارعة  القوى  تتوافق  أن  أو  لألزمة 
توافقات  إلى  للوصول  سوريا  في  اليوم 
الذي  المظلم  النفق  لهذا  مخرج  وإيجاد 

دخلته سوريا.
الواقع الموجود اليوم على األرض يشير 
إلى أن هناك تقسيم والصراع على الساحة 

السورية لألسف قد يمتد طويال.
- لو نتطرق إلى مستقبل العالقات الكردية 
- الكردية في ظّل هذه الظروف العصيبة 

التي تمّر بها الحركة الكردية؟
المشهد  قراءة  في  عدّة رؤى  هناك  كانت 
السوري، نحن كحركة المجتمع الديمقراطي 
بأن  وجدنا  ألننا  التآلف  طريق  اخترنا 
الصراع يتجه نحو الصراع على السلطة 
واستبدال النظام الحاكم المستبد بأصحاب 
الجبب والعمائم بعد أن دخلت الجماعات 
شعارات  ورفعت  اإلسالمية  الراديكالية 
وجدنا بأنها شعارات تدعو إلى إقامة نظام 
إسالمي سنّي، بينما الطرف اآلخر الكردي 
أو  قوسين  قاب  النظام  بأن  كانت  قراءته 
أدنى من السقوط، لذلك احتمى بالمعارضة 
ولم يجد في نفسه الثقة بأن يخّط أو حتى 
تابعا،  نفسه  وجد  القيادة  دور  يأخذ  أن 
انضم للمجلس الوطني السوري وفيما بعد 
االئتالف، عندما انضم إلى االئتالف اعتقد 

بأن النظام سينتهي، باألخص بعد الضربة 
الكيميائية على الغوطة، أيضا هناك رؤيتين 
مختلفتين هاتين الرؤيتين جعلت الطرفين 

يتباعدان.
- أال يمكن الجمع بين هاتين الرؤيتين!؟

الرؤية األخرى بدأت تتكشف بأن أصحابها 
أفلسوا من كل النواحي  حتى على الصعيد 
المعارضة   يضم  الذي  االئتالف  الدولي، 
بدأ يخفت دوره ولم يبَق له ذاك االعتبار 

والوزن.
عندما انعقد اجتماع أصدقاء الثورة السورية 
في تونس كان هناك أكثر من مئة وعشر 
اليوم  السوري،  الشعب  أصدقاء  هم  دول 
تركيا  سوى  االئتالف  يرعى  من  يبَق  لم 
وقطر، لذلك المجلس الوطني الكردي وجد 
في االئتالف مظلة له، كما قلت أفلس من 
يعود  أن  منه  مطلوب  لذلك  النواحي  كل 
الكردي  للشعب  ويعتذر  الكردي  للبيت 
 - التي  في روجآفا عن مقارباته ومواقفه 
حقيقة وفي محطات كثيرة - أضرت بهذه 
المسيرة، ويعتذر من عوائل الشهداء الذين 
ضحوا بدمائهم واستطاعوا أن يحققوا هذه 
المكتسبات اليوم في روجآفا وشمال سوريا.
- المجتمع الكردي بدأ يتخوف ويتساءل 
أحزاب  إليها  وصلت  التي  الحالة  عن 
ورؤى  حلول  من  هل  الكردية،  الحركة 
مستقبلية بشأن الحوار الكردي - الكردي؟
نحن أبدا لم نغلق األبواب أمام أي تقارب 
الحركة  جسم  كردي،   - كردي  حوار  أو 
الكردية السياسّي بمجمله اليوم موجود في 
إاّل البعض الذي ارتأى أن يطير  روجآفا 
خارج السرب، والكل يتابع مآالت عاقبة 
هذا الطرف واصطفافاته اليوم في خندق 
الحكومة التركية حقيقة، وهذا ما يؤسف له، 
ومواقفهم التي تتناغم مع مواقف الحكومة 
يثيرها  التي  الهواجس  لذلك هذه  التركية، 

البعض هي مبالغة فيها.
سائرة  سوريا  شمال  فيدرالية  مشروع 
لنا  النجاحات،  وتحقق  ثابتة  بخطوات 
عشرات الحلفاء واألصدقاء وقوى عسكرية 
ضاربة أثبتت وجودها وحلفاء كالواليات 
المتحدة األمريكية وفرنسا وألمانيا، اليوم 
نحن في خندق واحد في محاربة اإلرهاب، 
للنظام  والندّ  األساسي  الطرف  وأصبحنا 

وحلفاءه في المنطقة.
- هذا البعض يطالب بالسلطة مع العيب 

لو تنازلتم قليال؟
نحن لم نبحث عن السلطة، ونرفض مفهوم 
ونحن  المجتمع,  إدارة  نقول  بل  السلطة، 
دعوناهم لالشتراك في هذه اإلدارة, وليس 
بخاٍف أننا وقّعنا معا مسودة مشروع اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية وبناًء على  طلبهم قدّمنا 
لكن  الجانب,  هذا  في  التنازالت  بعض 
النظام  بأن  واهمين  اعتقدوا  هم  لألسف 
الذاتية  اإلدارة  سفينة  تركو  لذلك  ساقط, 
الديمقراطية وانتقلوا إلى سفينة االئتالف, 
سفينة االئتالف كانت ذاهبة حقيقة باتجاه 
لم  نحن  فلذلك  اآلن،  تغرق  وهي  الغرق 
اإلدارة  هذه  اليوم  الحوار،  أبدا  نرفض 
من  مجموعة  هناك  ائتالفية  إدارة  هي 
من  المنطقة  إدارة  في  تتشارك  األحزاب 

الكرد والعرب والسريان، وأحزاب أخرى 
خارج اإلدارة لكنها تأخذ موقع المعارضة، 
المعارضة التي تنظر إلى الجانب المليء 

والفارغ أيضا من الكأس.
المباشر  السبب  عن  نتحدث  لو   -
مكاتب  وإغالق  السياسية،  لالعتقاالت 
أحزاب المجلس الوطني الكردي هنا في 

روجآفاي كردستان؟
المجال  سياسية،  اعتقاالت  أسميها  ال  أنا 
كما  رأيه  عن  ليعبّر  الجميع  أمام  مفتوح 
تّم  يعتقلوهم,  لم  توقيفهم  تّم  الذين  يشاء، 
ألنهم  قضائية  أوامر  على  بناًء  توقيفهم 
خالفوا القوانين الصادرة عن اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية، ألنهم يرفضون هذه اإلدارة 
جملة وتفصيال، ال بل يعلنون عداءهم لهذه 
اإلدارة وسعيهم مع أعداء الشعب الكردي 
وأعداء هذه اإلدارة على هدم ما تّم بناءه 
هؤالء يرتكبون جنح ومخالفات وجنايات 
أشخاص  القانوني,  التوصيف  وفق  هي 
أبدوا  ألنهم  يُعتقلوا  ولم  محاسبتهم,  يجب 
من  العديد  هناك  اليوم  موقفا،  أو  رأيا 
قنوات الراديو ووسائل اإلعالم وعشرات 
المكاتب الحزبية التي تنشط وتعمل، لكن 
وفق القانون الذي انبثق من إرادة المجتمع، 
النواقص  بعض  القوانين  هذه  تعتري  قد 
في  الصادرة  القوانين  مستوى  في  ليست 
دول أصبح لها سنوات. لكن بالنتيجة يجب 
أن يُدار هذا المجتمع وأن تنظم الحياة وفق 

القوانين. 
- لما ال يتّم تقديمهم إلى المحاكمة؟

هم يقدمون للمحاكمة، قد ال تكون محاكمات 
لصوتك  صوتي  أضم  معك  أنا  علنيّة، 
علنية,  محاكمات  محاكمتهم  يتّم  أن  يجب 
المجتمع  حركة  في  قيادي  كعضو  وأنا 
في  مراراً  الرفاق  طالبت  الديمقراطي 
وفق  هؤالء  يُحال  بأن  القضاء  مجلس 
األصول للقضاء  لينالوا العقوبة المناسبة. 
- لو عدنا إلى الموضوع األساسي للحلقة 
ونتحدث عن الوجود األمريكي في روجآفي 
كردستان, ما مدى جدية هذا الوجود في 

األراضي الكردية؟
نحن لم نجلب القوات األمريكية, كما أننا لم 
نجلب القوات الروسية, هي قوى عظمى لها 
مصالحها في المنطقة, والمعلوم اإلرهاب 
جميعاً,  العالم  على  خطراً  يشكل  اليوم 
القوات األمريكية التي تحارب اإلرهاب, 
لذلك  العراق,  أفغانستان وفي  حاربته في 
في معارك كوباني عندما وجد بأن هناك 
تلحق  شجاعة  قوات  بارعة,  قتالية  قوات 
اإلرهابي,  التنظيم  بهذا  موجعة  ضربات 
حماية  لوحدات  الدعم  القوات  هذه  قدمت 
في  مصالحهم  لهم  واألمريكان  الشعب, 
اليوم  صراع   هناك  قلت  وكما  المنطقة. 
والواليات  األوسط,  الشرق  منطقة  على 
العظمى  لها مصالحها  األمريكية  المتحدة 

في المنطقة.
- ما مستقبل هذه القوات والمشاريع التي 
تعمل عليها الواليات المتحدة األمريكية في 
سيناريوهات  في ظل  كردستان  روجآفي 

الحل  لسوريا من قبل القوى الدولية؟
منطقة روجآفا شمال سوريا هي من ضمن 

لم  واألمريكان  األمريكية,  النفوذ  مناطق 
إذا  تركوها,  وإذا  المنطقة,  هذه  يتركوا 
الروس  أمام  مفتوحاً  المجال  سيتركون 
واإليرانيين, والمعروف أن روسيا وإيران 
ولإليرانيين  واحد  خندق  في  وسوريا 
مشروع, إذ كان يسمى في السابق مشروع 

الهالل الشيعي.
نتجه  أننا  قال  الخزعلي,  وهو  أحدهم,   
األمريكان  لذلك  الشيعي,  البدر  إقامة  إلى 
الموقع  المنطقة  هذه  في  مصالح  لهم 
الجيواستراتيجي لسوريا والعراق يفرض 
على األمريكان أن يكون لهم  تواجد وتواجد 
قوي في هذه المنطقة, وبالطبع في نطاق 
نحن  وخاصة  الكبيرة  قوى  مع  التحالف 
األربعة,  الجهات  من  باألعداء  محيطين 
إلقليم  أيضاً  الجيواستراتيجي  الموقع 
أنياب أربعة  كردستان جعلته أن يقع بين 
لها أيضاً مصالحها. حقيقة ال ترحم  دول 
إلى  بهم  الحد  ووصل  الكردي  الشعب 

استخدام السالح الكيماوي. 
أمريكا  تنهي  أن  من  تخوف  لديكم  هل   -
تنظيم  على  القضاء  بعد  معكم  العالقة 

داعش؟
ال أعتقد ذلك, باألخص والكثير من القيادين  
السياسيين الكرد يريدون أن يجعلوا بعض 
المقارنة بين ثورة المرحوم مال مصطفى 
إثر  انهارت  1975عندما  سنة  البرزاني 
اتفاقية الجزائر وبين ما يجري اآلن, حقيقة 
ال مقارنة, وقتها كان هناك أكثر من مئة ألف 
من البيشمركة تحمل السالح, لكن لألسف 
المرحوم مال مصطفى البرزاني قال "ال 

ثورة كردية بعد اآلن".
اليوم ليس هناك من يستطيع القول ال ثورة 
كردية في روجآفا, نحن اليوم نملك من القوة 
ونسيطر على مساحة جغرافية واسعة ليس 
إذا  الثورة, هذا  إنهاء هذه  بالهين والسهل 
قرر األمريكان االنسحاب أو رفع الغطاء 
مثال عن قوات سوريا الديمقراطية, وكما 
استراتيجية  منطقة  بالطبع  المنطقة  قلت 
ولألمريكان مصالحهم في المنطقة عندما 
ينشرون قواعد عسكرية في هذه الجغرافية 
إذا هناك مشروع يمتد لسنوات وحتى هناك  
ذلك  لتركيا  يعد  لم  المنطقة  في  متغيرات 

الدور واألهمية. 
أثناء الحرب الباردة, كانت تركيا وإيران 
يفقدون  األتراك  الشيوعي,  للتمدد  مصدّاً 
يوماً بعد يوم وزنهم واعتبارهم في الساحة 
الدولية خاصة بعد تبوء االسالميين مقاليد 
الحكم في تركيا. تركيا ذاهبة باتجاه أسلمة 
يخيف  ما  وهذا  المجتمع  وأسلمة  الجيش 
ويخيف  األمريكية  المتحدة  الواليات 
األوروبيين, ألن للعثمانيين مع األوروبيين 
ضرراً  الحقوا  وللعثمانيين  مؤلم  تاريخ 

كبيراً باألوروبيين. 
من  رسمي  موفد  مع  اجتمعتم  مؤخراً   -
وزارة الخارجية األمريكية هنا في قامشلو, 
هل لك أن تضعنا في صورة اللقاء وما تّم 
الدبلوماسي  قبل  قبلكم  ومن  من  طرحه 

األمريكي؟
الغربيين  مع  تحدث  عديدة  لقاءات  حقيقة 
بالطبع  وهذا  المنطقة  يزورون  وأجانب 

المنطقة  بهذه  اهتمام  هناك  أن  إلى  يشير 
وانفتاح غربي على مناطق روجآفا وشمال 
التي  اإلدارة  بهذه  إعجاب  هناك  سوريا, 
من  المتناقض  البحر  هذا  في  استطاعت 
الفوضى والنار التي تلتهم المحيط, استطعنا 
أن نؤسس إدارة تجمع مكونات المنطقة من 

الكرد والعرب والسريان واآلشور.
 بالطبع هناك إعجاب بهذه التجربة, إعجاب 
استطاعت  التي  العسكرية  القوات  بهذه 
الحصار  حالة  رغم  االنتصارات  تحقيق 
المفروضة على المنطقة استطعنا أن نؤمن 
مستلزمات العيش الكريم لسكان المنطقة.

يكتنف  الذي  التكتم والغموض  لما هذا   -
في  األمريكي  الجانب  لقاءاتكم مع  جميع 
الشق السياسي أنا أقصد, بينما تجد دولة 
تتفاخر  األمريكية  المتحدة  كالواليات 
ترى  أال  العسكرية,  قواتكم  مع  بتحالفها 
أن المشككين الذين يقولون أن هذا التحاف 

آني ومؤقت هم على حق؟
الواليات المتحدة أمام خيار إما دعم قوات 
سوريا الديمقراطية أو االتراك ويختارون 
إذا حققنا  الديمقراطية,  قوات سوريا  دعم 
في الجانب السياسي أيضاً, خطوات جيدة 
استطيع  ال  ستظهر  سياسية  واالنجازات 
الشهور  في  لكن  األيام,  قادم  في  القول 

القادمة ستظهر ويتم تلمسها.
خصومكم  الموضوع  هذا  صلب  في 
السياسيين أيضاً يتهمونكم بأنكم بيادق بيد 
الواليات المتحدة, متى ما انتهت في حربها 
ضد داعش ستدير ظهرها لكم، وحجتهم 
في ذلك أن أمريكا ال تكترث وال تمارس 
أي ضغط حيال إشراككم في المفاوضات 
ترد  كيف  سوريا،  مستقبل  حول  الدولية 

على األمر؟
تتحقق  أن  يتمنون  لهم  تمنيات  هذه  طبعاً 
ولكنهم سيخيب أملهم في هذا الجانب، ماذا 
حصلوا من هذه المؤتمرات التي حضروها، 
هي مؤتمرات لتضييع الوقت، في الوقت 
الذي كانوا هم يمضون أوقاتهم في السياحة 
واستانا  في سويسرا واسطنبول  السياسية 
وما  األرض  وننجز على  نحقق  كنا  نحن 
ننجزه على األرض سيبقى وهم لم يحصلوا 

على خفّي حنين.
- أستاذ عبدالسالم أنتم تتعاملون مع أهم 
قوتين دوليتين، أين وصلت التفاهمات مع 
الطرف الروسي بشأن عفرين وإيصالها 

مع المدن الكردية األخرى؟
- التدخل التركي في جرابلس جاء بتوافق 
إيراني سوري وحقيقةً روسي أيضاً، كما 
تركيا  فاحتالل  دولة مصالحها،  لكل  قلت 
حلب  ترك  مقابل  جاء  والباب  لجرابلس 
ربط  فموضوع  المأساوي،  لمصيرها 
عفرين وكوباني قد يطول األمر والحرب 
سجال والحرب لم تنتهي بعد على الساحة 
السورية، المجموعات التي دخلت جرابلس 
بدعم تركي هي جماعات راديكالية إسالمية 
قد  شطرنج  طاولة  هي  المعركة  وساحة 

تتنقل البيادق من مكان لمكان آلخر.
- تقصد مشروع وصل الكانتونات الثالثة؟
إيصال  موضوع  يعني  بالضبط،  ليس   -
متروك  إيصالها  عدم  أو  الكانتونات 
لنا ومن حقنا أن  للمستقبل، لكنه مشروع 
نربط هذه الكانتونات بعضها ببعض لكن 
والتدخل  ذلك،  دون  حال  التركي  التدخل 
ما  فاألتراك  بتوافق  جاء  بالطبع  التركي 
واحدة  خطوة  يخطو  أن  ليجرؤوا  كانوا 
الضوء  لوال  السورية  الحدود  باتجاه 
األخضر الروسي واإليراني، والمعلوم أن 
الروس واإليرانيين واألتراك والسوريين 
مهما كانت درجة االختالف بينهم إال أنهم 

يتفقون في مواجهة الشعب الكردي.

البحري؟  المنفذ  بشأن  وصلتم  أين   -
وهل كما يشاع سيكون هذا المنفذ الرئة 
في  كردستان  دولة  إلعالن  األساسية 

باشور كردستان؟
موضوع المنفذ البحري, ال أدري, تصريح 
صدر عن إحدى الرفيقات، وال أدري مدى 
واقعية هذا التصريح, ولكن كما قلت الحرب 
سجال, ولم تنتهي الحرب بعد في سوريا 

ولم تتوضح مالمح سوريا المستقبل بعد.
- لكن هناك خارطة لروجآفاي كردستان 

وهي موصولة بالبحر!
بين  نحول  وال  يرسم  من  البعض  هناك 
البعض ورسم الخرائط، لكن الواقع شيء 

والتمنيات شيء آخر.
- هذه الخارطة موجودة في ممثليات اإلدارة 

الذاتية.
طبعاً هناك كرد في جبل األكراد في الالذقية 
وهناك قرى كبيرة وعديدة متناثرة في هذه 
المنطقة لكن الخرائط ترسم، البعض يرسم 
هذه الخرائط أنا أيضاً حقيقةً وجدتها في مقر 

اإلدارة الذاتية.
- هي موجودة في ممثليات اإلدارة الذاتية 

في الخارج!.
فالبحر  البحر،  إلى  نصل  أن  حقنا  من 
السوري بالنتيجة هو بحرنا، من حقنا أن 
نذهب ألي مدينة سورية كسوريين، لكن 
البعض يحول بيننا وبين أن نذهب إلى الرقة 
أو دير الزور ونحن بالمحصلة سوريون, 
وهذه سوريا لكل أبنائها, ليست هنالك مدينة 
عربية خالصة وال مدينة كردية خالصة, 
والسريان  للعربي  هي  للكردي  كما  هي 

واآلشوري والتركماني وهكذا.
- هل لديكم عالقات مع النظام السوري في 

ظل المستجدات الراهنة ؟
ليست عالقات بالشكل الذي يحّب البعض 
أمنية  مربعات  هناك  يصورها,  أن 
موجودة في المنطقة, مربعات في الحسكة 
والقامشلي، نحن محكومون لخدمة شعبنا، 
ممن  الموظفين  آالف  هناك  بأن  يخفى  ال 
مطار  هناك  واآلن  الرواتب،  يتقاضون 
ونحن بحاجة لمطار لتأمين انتقال أبنائنا إلى 
المرضى  نقل  وكذلك  السورية  الجامعات 
تعرفون بأننا محاصرون من كل الجهات 
والزالت القيود المدنية والوثائق وجوازات 
عضو  الزالت  فسوريا  والهويات,  السفر 
في األمم المتحدة وممثلها الجعفري ممثالً 
السفارات السورية  عن سوريا، والزالت 
مفتوحة في كل بلدان العالم، نحن لسنا ضد 
الدولة نحن على تضاد مع النظام ونسعى 
إلى بناء سوريا ديمقراطية تعددية تشاركية 
ولكن هذه مؤسسات هي مؤسسات الدولة 
ونحن ال نسعى إلى هدم الدولة، نحن نسعى 

لتغيير نظام بكافة بنيته ومرتكزاته.
مشروع  السوري  النظام  يتابع  كيف   -
حل  كرؤية  طرحتموه  الذي  الفدرالية 

نهائية لألزمة السورية؟
- النظام الزال على عهده وكأن هذه البالد 
األخضر  أخذت  مدمرة  معركة  تدخل  لم 
واليابس، حقيقةً إذا ملك النظام أسباب القوة 
سيعود مرةً أخرى بقواته إلى هذه المنطقة 
وسيمارس العسف والجور والظلم، الزال 
وال  الكردية  القضية  من  نفسه  موقفه 
روجآفا  في  كردية  قضية  بوجود  يعترف 
وسوريا، حتى المعارضة السورية الممثلة 
على  أيضاً  النظام هم  مع  التفاوض  بهيئة 
نفس شاكلة النظام وهم الوجه اآلخر لهذا 
النظام، لذلك لن تجد في سوريا من يدعي 
بأنه معارض للنظام يقبل بهذا المشروع، 
تركيا  حضن  في  الموجودين  األقل  على 

والسعودية وقطر.
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Vexwestî                                                                         مدعو
Lêpirsîn                                                                          تحقيق
Stûbarî                                                                             مهمة
Keysbaz                                                                         انتهازي
Gunehbar                                                                          مذنب
Tawanbar                                                                           متهم
Bihîzer                                                                           ُمخاًطب
           Guhdar                                                                            مستمع
      Bendewar                                                                         منتظر
Hêminî                                                                              هدوء
 Kelecan                                                                            حماس
    Dilnizmî                                                                           تواضع
Çavlêker                                                                              مقلد
     Awat-Peyxem                                                                     وحي
   Siruş                                                                                   الهام

Kurdî Xweş e.

Aqilê sivik, barê giran
Jin kaniya jînê ye
Nezanî rehetya canî
Newroz ecêb roj
Nîsan e, bûka salan e
Xebera reş zû belav 

Gotinên Pêşiyan
dibe
Gul bê sitrî nabe
Di navbera gotin û 
kirinê de çiya hene
Av bêhna êgir diçikîne
Hesin ji hesin naxwe

Pirsname
Peymana Ceza'irê di kîjan sale û di navbera kê û kê de 
bû ?
D.Ebdulrehman Qasimlo di kîjan salê û li kû derê şehîd 
ket?

Bersiva Pirsên Çûyî
1- Di sala 1639'an de bû

2- Di navbera Osmanî û Sfewiyan de bû

Mamik

Bersiva Mamikên Çûyî

1-Kêzik

Hewdikê Kûçik
Carekê ji caran, du zilam 
ji serxetê daketin herêma 
binxetê.
Gelekî di rê de westiyan, çawa 
gihan binxetê , yekî ji wan got 
ku mala dostekî min î kevn ji 
vir nêzîk e, ka em biçin balê.
Gihan mala dostê xwe , li dêrî 
êxistin ,lawê dostê wî dêrî ve-
kir.
 Lêwik ji wan re got " bavê 
min ne li mal e, ka derbas bin 

ta bavê min were"
Her duyan got em birçî 
ne, lawik çû taseke dagirtî 
dims)Doşav( ji wan re anî û 
danî ber wan.Her duyan zikên 
xwe dan ber dimsê û tasik 
virtî vala kir.
Lawik çû taseke din anî.Wan 
ew tasik jî vala kir.
Lawikê malê dixwest biçe ta-
seke din ji dimsê bîne, yekî 
ji wan nehişt û got ku dê û 

bavên te dê bixeyidin,ji ber 
me dimsa we nehişt.
Lawik lê vegerand û got:" Na 
xalo bavê min naxeyide, ji 
ber ku dimsa ez ji we re tînim 
mişkek ketibû di nav de û me 
yê bavêşta"
Zilam gelek aciz bû ,dilê xwe 
xeland û tasik li bin guhê 
dîwêr da û şikand.
Dema tasik şikest lawik girya 
û got:"Mane ew tasika ku te 

Çingîna Tasê
Rojekê civata mîrê Botan 
geriya bû, ji wezîrê xwe re 
got:Rabe tasek av bide min.
Wezîr rabû tasek av jê re anî, 
berî ku tasê bigihîne destên 
wezîr , ji fediyan tas ji destên 
wezîr ket.Çingîn jê hat.Ava tê 
de li dîwanê bela bû.Mîr gelekî 
qehirî, ji wezîr re got: Dema 
çingîn ji tasê hat çi got.?!
Wezîr got: Mîrê min ma ez ji 
kû zanim çi got.
Mîr got: Ez bi eniya bavê xwe 
kim ji niha heya sibehê ku tu ji 
min re nebêjî vê tasê çi got, ez 
ê serê te jê bikim.
Wezîr dilbixem hat malê, keça 
wî dît ku bavê wê gelek dipo-
nije.Li cemê rûnişt û got: Bavo 
ma te xêr e, çima diponijî?
Wezîr mesela xwe û mîr û tasê 
jê re got.
Keçikê got: Yabo, ez ê çingîna 
tasê ji tw rw bêjim.
Wezîr got:Ka bêje keça min.
Keça wî got: Dema çingîn ji 
tasê hat got: Ez berê kulmek ax 

bûm, hoste ez anîm kirim nav 
avê û di firnê de ez kelandim, 
heya bûm wek qeymaxê li ser 
avê baş dam hev, ez li ber bayê 
cemidandim, heya ku sar bûm. 
Ez kirim wek gİlok.Ez kirim 
deve matê û ez kirim kûra agir, 
heya sor bûm. Ez danîm ser 
sindanê û ez çep û rast qulipan-
dim, hin bi hinik ez tenik kirim, 
heya ez kirim vî qalibî.
Paşê ez bi ava zîv û zêr kil dam, 
ta ku ez ketim vî rengê xweşik.
Ji ber vê yekê tu dibînî nuh 
ez ketim ser destê hakim û 
wezîran û ez ketim ser dev û 

lêvan wan.
Sibehê wezîr hat dîwanê û wisa 
ji mîr re got. Mîr got:Rast e, lê 
kê ji te re got.Wezîr got: Mîrê 
min keça min gotiye.
Mîr rabû ew keçik ji kurê xwe 
re xwest û anî.
Her wekî Tîrêj gotiye:
Heya tu pir newestî der xebatê
Tu nagihêjî tu daxwaza birader
Bi te,bê tu dibî zana û xwenda
Xwe digihînî civata şah û qey-
ser

şikand , hewdikê ava kûçikê 
min bû. "

Hilindir milindir
Kur ji bavê bilintir
Çi ye?

Mamkê mino
Kaloyek tê ji deştê
Barê striyan li piştê
Çi ye?

2-Dîk-Keleşêr

Asoyî 
1-Bajarekî rojavayê 
Kurdistanê_ Koz belavkirî
2_Evîndarê Zînê_Duyemîn 
Xelîfeya Misilmanan. 
3_Cînavka Kesane_Belê
4_Kesê ku tiştan didize_ Ji 
qatixê pezan
5_Xweşik û nazdar_ Du tîpên 
wekhev

6_Giloverkên ku jin dixin qiri-
ka xwe
7_Alav_Ne şor, ne jî şirîn
8_ Tebege)çîn(_ Tar belvkirî
9_War û welatê Ereban
Sitûnî
1_Paytexta bakurê Kurdistanê_
Reqa belavkirî
2_Dijî biçûk_Êleke Kurdan
3_Tak-Por.Vajî_Barûte.Xerab

4_Roja derbasbûyî_Zulm.Fişar
5_Çêlikê Sipyan.vaja_Du tîpên 
wekhev
6_Hejmara 2 bi Turkî
7_Remezan bi Kurdî.Vajî_ Sê 
tîpên Kurdî
8_Ji rengan_Nasnavek bi 
Ermenî
9_ Kêr belavkirî_Axîna ji ber 
êşê.vajî

اجتراح هويّة إعالمية مغايرة
تابعا؟!  وآخر  حياديا  إعالما  ثمة  هل 
أم أّن هناك إعالما حزبيا وآخر غير 

حزبي؟!
اإلعالم  عن  الحديث  أّن  يبدو  كرديا 
الثاني،  التساؤل  خانة  في  يدخل 
غير  وإعالم  حزبي،  إعالم  فهناك 
مواٍل  إعالم  هناك  أيضا  لكن  حزبي؛ 
يكون  أحيانا  أنّه  ويبدو  اإلعالم،  لهذا 
ممّوها أو مرتديا لبوسا آخر، ومع أّن 
وجود إعالم مواٍل لألحزاب السياسية 
أّن  إال  حقيقة  هو  معه  متناغمة  أو 
اإلعالميين  وأوساط  الثقافية  األوساط 
بل  الوصف  هذا  في  أحيانا  تغالي 
دور  من  اإلنقاص  في  وتستخدمه 

الوسائل اإلعالمية غير الحزبية.
إّن وسائل اإلعالم الكرديّة برزت بعد 
 2011 السورية  واألحداث  الثورة 
الكبيرة  للتغييرات  مرافقة  كحركة 
وقد  بّرمتها،  سوريا  في  الحاصلة 
المرئي  بين  ما  الوسائل  هذه  تنوعت 
والمسموع والمكتوب، وحتى وصلت 
وبطبيعة  اإللكترونية،  المدونات  إلى 
السياسية  األحزاب  تسابقت  الحال 
أيضا لتفعيل إعالمها، عبر استصدار 
صحفها الصادرة عن أحزابها كناطقة 
اإلعالم  كان  الحال  وبطبيعة  عنها، 
غير الحزبي لما يزل يرسم خطوطه 
الخاصة،  هويته  ليبرز  األساسية 
وتداخلها  المختلفة  األحداث  أّن  إال 
وعالقة هذه األحداث بالسياسة بشكل 
مباشر وضع اإلعالم  أو غير  مباشر 
التوازن  امتحان  أمام  الحزبي  غير 
في تناول األحداث دون االنزياح في 

اتجاه التبرير لألطراف السياسية.
الحقيقة الواضحة أّن اإلعالم الكردي 
لم يستطع أن ينجح في االمتحان وتلكأ 
أحيانا،  وانحاز  وانزاح  خطواته  في 
وحاول أن يكون متزنا في حين آخر، 

والسبب في ذلك يعود بالطبع إلى عدم 
نضج التجربة اإلعالمية لهذه الوسائل 
بالدرجة األولى، وعدم اكتمال امتحان 
حالة  هناك  فليس  المؤسساتية،  الحالة 
أن  يمكن  الحرفي  بالمعنى  مؤسساتية 
ينطبق على الوسائل اإلعالمية كرديا، 
النافذة  الشخصية  تأثير  أّن  نجد  لذا 
السطح  إلى  تخرج  الوسائل  هذه  في 
الوسيلة  توّجه  في  حتى  وتؤثر  دوما 
ذا  كان  وإن  حصل  وإن  اإلعالمية، 
فإنّها  شبهها  أو  حزبية  سياسية  خلفية 
تزيح بالوسيلة اإلعالمية برمتها باتجاه 

اإلعالم الخادم لألحزاب السياسية.
الموضوعية والمهنية كمدخل لصناعة 

إعالمية متوازنة
إّن المهنية الصحفية والتي تعتمد على 
الموضوعية في تناول األحداث بعيدا 
امتحانا  تعدّ  السياسية  خلفياتها  عن 
بذات  لكنّها  اإلعالمية،  للوسيلة  مهما 
الوقت ليست صعبة التحقيق والمنال، 
الشرف  بمواثيق  األخالقي  فااللتزام 
اإلعالمية  الوسائل  قبل  من  الصحفية 
هذه  في  القائمين  الصحفيين  وتدريب 
القواعد  على  اإلعالمية  الوسائل 
أن  يمكن  اإلعالمية  للمهنة  األساسية 
يكون الخطوة األهم في صناعة إعالم 
مقاربة  متوازن ومهني، وباستطاعته 
في  الدخول  دون  المختلفة  األحداث 
ألطراف  السياسية  الدعاية  مطّب 

سياسية بعينها.
كبير  دور  له  اإلعالم  فإّن  كردياً 
على  المبنية  الصراعات  تأجيج  في 
خلفيات حزبية وسياسية، بل إّن منشأ 
هذه الصراعات إعالمي قبل أن يكون 
ويساهم  آخر،  شيء  أي  أو  اجتماعيا 
األنساق  في  وصدع  شرخ  خلق  في 
التأجيج  فباستطاعته  لذا  االجتماعية، 
لنبرته  تبعا  منه  الحدّ  أو  الصراع  في 

والحال  لذا  المختلفة،  القضايا  حيال 
الحزبي  غير  اإلعالم  دور  فإّن  كذلك 
يبرز كقوى منحازة للمجتمع وبناءه من 
خالل تبنّي قيم التوازن والموضوعية 
في تناول مختلف األحداث لتبرز حالة 

خارجة من ربقة السياسة.
لإلعالم  القصيرة  التجربة  خالل  من 
أّن  يبدو  المرحلة  هذه  في  الكردي 
المؤسسات اإلعالمية لم تنجح بعد في 
خلق هوية خاصة بها، ويبدو أنّه أمر 
التراكمية،  والخبرة  بالتجربة  مرهون 
أقّل من  فالحديث عن ستة سنوات أو 
الصعب أن ينتج هوية وسلوكا صحفيا 

وإعالميا ذات تأثير اجتماعيا.
يبقى الحديث إذن عن البناء، فثمة ما 
والوسائل  المؤسسات  هذه  تستطيع 
على  فتخطو  عليه  لتبني  اإلعالمية 
ذي  إعالم  اتجاه  في  خطوات  أساسه 
تتبنى  ومسؤولة  مستقلة  شخصية 
المصلحة المجتمعية بعيدا عن السياسة 
فلألحزاب  مطبّها،  في  والدخول 
التي  اإلعالمية  وسائلها  السياسية 
االلتفات  إذن  الجدير  فمن  لها،  ترّوج 
الصحفية  للشخصية  هوية  بناء  نحو 
ومؤسسات  أفرادا  واإلعالمية 
للخلوص إلى نتيجة يمكن البناء عليها 

ليلتفت إليها المجتمع.

عباس علي موسى

رأي حيادي في إعالم غير حيادي!
"األمم التي ال تمتلك إعالما قويا ال تستطيع أن تضع قضاياها 

على طاولة المجتمع الدولي وستبقى في الهامش"

األمين  غالي  بطرس  ردّ  العبارة  بهذه 
أحد  على  المتحدة  لألمم  األسبق  العام 
السبب  عن  سأله  حين  الصحفيين 
النسيان  القضايا طّي  بقاء بعض  وراء 
تدويل  أن  أعتقد  أني  رغم  والتهميش. 
أي قضية يحتاج إلى أكثر من "عنصر 
أن  في  معه  أتفق  نني  إال  اإلعالم" 
جعل  في  وهاّم  رئيس  دور  لإلعالم 
قضية ما أولوية لدى المحافل الدولية،  
غرب  في  نحن   - اعتبرنا  لو  لكن 
كردستان- ما قاله بطرس غالي معيارا 
بالفشل  سنصطدم  فإننا  قضيتنا  لنجاح 
على  مكان  بأي  قضيتنا  تحظى  ولن 
أثبتت ست سنوات من  إذ  الطاوالت،  
األحداث التي شهدتها المنطقة الكردية 
في  متأخرة  مرحلة  في  الزلنا  أننا 
قضية  لخدمة  وتسخيره  اإلعالم  مجال 
أهمها  كثيرة،  ألسباب  وذلك  الناس، 
سلوك  نتيجة  الكردي  المجتمع  انقسام 
األحزاب،  قبل  من  المسيّر  اإلعالم 
يشكل  التي  الذاتية،  لإلدارة  حيث  
عمادها،  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
تستشّف  ال  التي  اإلعالمية  مؤسساتها 
األمور  وعرض  التحّزب  سوى  منها 
يعمل  المقابل  وفي  منظورها،  حسب 
خصومهم في المجلس الوطني الكردي 
فقط  الهزيلة،  اإلعالمية  وسائلهم  عبر 
بمعنى  األول  له  يرّوج  ما  ليدحضوا 
الديمقراطي  االتحاد  إعالم  آخر: 

الكردي  المجلس  واعالم  لمناصريه، 
الديمقراطي,  االتحاد  ضد  فقط  موّجه 
بينما الناس التي ال تنتمي إلى التنظيمين 
ظهور  رغم  مؤسسات!!..  لهم  فليس 
آفا  روج  في  وتعمل  مؤخرا  مؤسسات 
وتطلق على نفسها "إعالم حيادي" إال 
بوجود  تؤمن  ال  التي  الناس  من  أنني 
ليس  االعالم،  في  الحياد  اسمه  شيء 
في  بل  فحسب  الكردي  اإلعالم  في 
بإمكانهم  إذ  أيضا,  العالمي  اإلعالم 
بـ"األهلية"،  مؤسساتهم  يصفوا  أن 
ومن  مقّوماتها  لها  "الحياد"  كلمة  لكن 
في  تعمل  مؤسسة  أي  على  الصعب 
تحقق  أن  والثورات  الحروب  أجواء 
تلك المقومات في عملها، وعلى الرغم 
من ذلك أعتقد أن هذا االمر ال يعيب أي 
مؤسسة إعالمية كردية،  بل األهم هو 
نقل  في  للناس وموضوعيتها  تقدمه  ما 
رسالتها بغض النظر عن الرقابة الذاتية 
ستقف  التي  المختصة  الجهات  ورقابة 

عائقا أمام ذلك بحجج كثيرة.
مع  تلفزيونيا  أجريت حوارا  اني  أذكر 
سياسيين كرديين من جنوب كوردستان 
هذا  أن  وكيف  القومي  االمن  حول 
أجل  من  "شماعة"  أصبح  المصطلح 
العامة  الحريات  وتقييد  األفواه  كّم 
بحجة أن تجربة جنوب كردستان فتية 
إال  ..الخ..  بها  يتربصون  األعداء  وأن 
حرية  أن  وأّكدا  ذلك  نفيا  الضيفين  أن 

وفوق  مصانة  األفراد  وحرية  التعبير 
األمن  دعائم  ويقوي  بل  شيء،  كل 
القومي!! فقلت لهم: لدّي بعض األسئلة 
أن  أخشى  لكني  رأسي  في  تدور 
الهواء، فأكون بذلك قد  أطرحها على 
آذيت األمن القومي ووضعته في دائرة 
الخطر وبالتالي أفقد عملي وراتبي!!. 
طبعا ضحك اإلثنان ولم يلّحا علّي كي 
بالمحصلة:  األسئلة..!!.  تلك  أطرح 
قومي  أمن  اسمه"  شيء  هناك  مادام 
وثورة!" فأنه ال مكان إلعالم حيادّي 
أو استقصائي على االرض. أعتقد أن 
قدرتها  - حسب  المؤسسات  تلك  على 
دون  لها  المحددة  المساحة  وبحسب 
التركيز  الحمر-  بالخطوط  المساس 
واألمور  للناس  اليومية  الحياة  على 
على  الضوء  إلقاء  ومحاولة  الخدمية 
إدارة  تشوب  التي  والعيوب  النواقص 
تقدمها  قد  خدمة  أكبر  هذه  المنطقة، 
بعيدا  للناس،  الناشئة  المؤسسات  تلك 
التي  الحزبية  الصراعات  معمعة  عن 

سئم منها الناس وملّوها..

محمد خير داوود

والهدف  واألجناس  األنواع  تعددت 
مهنة  من  المبتغى  هو  وهذا  واحد, 
إرادة  لنفسها  اختارت  التي  الصحافة 
دون  وإظهارها  الحقيقة  عن  البحث 
القصيد,  بيت  كان  وهنا  مواربة, 
أو  اإلعالمية  المؤسسة  تستطيع  فهل 
يتمثل  أن  للصحافة  الممتهن  الشخص 
هذا الهدف؟ تباينت هنا اآلراء واألفكار 
حول مدى قدرة اإلعالمي على تجاوز 
بمبادئه   المتمثلة  الحمراء  الخطوط 
المنحازة أحيانا كثيرة لهذا الطرف أو 
من  المرسومة  الخطوط  تلك  أو  ذاك 
الخطوط  تلك  أو  الممولة  الجهة  قبل 
قبل  من  المتبعة  السياسة  من  الظاهرة 
دوما  تتحكم  التي  الحاكمة  السلطات 
بالفحوى إلعالمي  بطريقة أو بأخرى 

للوسائل الموجودة في مناطقها.
تبقى  الصحفي  بأن  أعتقد  ولكنني 
أمامه دائما فسحة يستطيع من خاللها 
ممارسة حريته في ترسيم ما يجب أن 
يقال من حقيقة, وهنا يمكننا االستفاضة 
في الشرح والتفصيل عن الدور المنوط 
أن  يمكن  التي  والواجبات  بالصحفي 
التي  الفسحة  هذه  خالل  من  بها  يتقيد 
تعتبر الوسيلة األهم للتعبير عن الواقع 

المعاش بما فيه من شزرات.
ال  آت  بالتبعية  االتهام  أن  يبدو  وقد 
محالة في ظل ظروف المد والجزر ما 
تجذب  والتي  المتناحرة  الفصائل  بين 
الوسيلة  هذه  رغباتها  وبحسب  معها 
طواف  في  راغبة  تلك  أو  اإلعالمية 
وإسدال  حرمها  في  المؤسسات  تلك 
الستار األسود على  نوافذ ما ال يتوافق 
من مؤسسات مع أيديولوجياتها, ولذلك 
في  وتسوء  اإلعالم  أحوال  تتدهور 
القليل  فقط  وتبقى  الالأمان  ظروف 
تحاول  التي  المؤسسات  من  جدا  جدا 
هذا  وتفضيل  الحقيقة  نحو  االنعطاف 
االنعطاف أو التوقف عن العمل على 

العمل تحت عباءة هذه الجهة أو تلك.
أن  يجب  الذي  الدور  حول  والسؤال 

توق  هو  القليلة  المؤسسات  هذه  تلعبه 
المعرفة  على  الحصول  سبل  لمعرفة 
من  واسعة  جملة  للمتلقي  ومنحها 
في  تسهم  قد  التي  النبيلة  األهداف 
األطراف  بين  المتأزم  الواقع  حلحلة 
كثير  أحيانا   نكتفي  وقد  جميعا, 
 " بعبارة  التساؤل  هذا  عن  باإلجابة 
األول  الهدف  فهي  الحقيقة"  كشف 
والخير لإلعالم وهي الوسيلة األفضل 
إلنصاف الفرقاء, ولكن قد تبدو عملية 
الجاف صادمة   الحقيقة بشكلها  إظهار 
المتاعب  من  الكثير  معها  فتجلب 
من  البد  وهنا  اإلعالمية  للوسيلة 
البحث عن  سبل التوعية أوال باألسس 
األهم للعملية التفاعلية بين  المكونات 
دقائق  عن  البحث  ثم  ومن  المتناحرة 
الوعي بمدى  الحقيقة ونشرها وأخيرا 
خطورة نشر  هذه الحقيقة التي يعتبرها 

الكثيرون نسبية.
المعاش  الواقع  الواجهة في  أما قضية 
في منطقتنا فتعتبر انتحارا وهروبا من 
وهذا  عنتريات"  شوية   " بعد  الجبهة 
النفس الطويل لمهنة  ما ال يتوافق مع 
اإلعالم التي ال تستنفذ طاقاتها بين ليلة 
وضحاها بل تطيل البحث عن الحقيقة 
الكاملة ولو أن تبيان الحقائق الجزئية 

أمر مفترض لغايات آنية.
ولذلك فإن أي محاولة للعمل في واقع 
من  بالعديد  يحاط  أن  البد  الحرية  من 
حلها  على  العمل  يجب  التي  المشاكل 
العمل  ألن  اإلعالمي  العمل  خارج 
اإلعالمي أصبح جزءا  من الخارطة 
نهاياتها  نحو  باألزمات  للسير  العاّمة 
هذا  يعني  وال  تفاصيلها,  بكل  مرورا 
بل  الرقيب  لرغبات  الخضوع  البتة 
أمام  الطريق  توسعة  على  المحاولة 
ولو  الحقيقة  عن  البحث  قافلة  سير 
زمانا  محدودا  سيكون  العمل  هذا  أن 
وصعب التطبيق أحيانا كثيرة مكانا.  

الناظمة  القوانين  تضمن  هل  ولكن 
جزئية  ولو  حرية  اإلعالمي  للعمل 

التبعية اإلعالمية في واقع ال إعالمي

في  الرغبة  أن  بالتأكيد  للصحفي؟ 
وليس  القوانين  فوق  تمّر  التضييق  
الحشد  هو   هنا  والضامن  عبرها 
منه  االستفادة  يمكن  الذي  المعارض 
أحيانا كثيرة بغض النظر عن رؤيته 
مع  تتوافق  ال  قد  التي  واستراتيجيته 

الحقيقة بدورها.
هو  المسيرة  هذه  كل  في  واألخطر 
بالتبعية  اإلعالمية  الوسيلة  وسم 
وهي الصفة التي يصعب االغتسال 
المؤسسة  من  بجهود  إال  منها 
اإلعالمية  قد تغتال بعضها شرايينا 
للحقيقة رغبة في البحث عن رضى 
اآلخر غير مدركة أنها  بهذا السلوك 
يجب  التي  الخطرة  الحافّة  تقارب 

الحذر منها كثيرا.
ويمكننا أن نسوق أخيرا االستفسار 
حول مدى مالئمة الواقع اإلعالمي 
طرح  مع  منطقتنا  في  المعاش 
التبعية اإلعالمية  في  النقاش  قضية 
واالستقاللية في ظّل ظروف التجني 
وال  تفاصيله  بكل  اإلعالم  على 
اإلعالم ومعاديه  بين  القوى  تناسب 
في  اإلعالمي  المكّون  وحداثة 
في  غالبا  نتحدث  أننا  ولو  المنطقة, 
البنى  تطوير  في  تفيد  قد  طروحات 

األساسية لإلعالم فقط ال غير.

Kurm qurm qul kir. pişk û mişk di qulê de
min pişk xwar mişk ma 
qulê de

Zûbêj

عامر خ. مراد

عن الحيادية في وسائل اإلعالم الكردية
اإلعالم  وسائل  تصف  ما  غالباً 
ومستقلة  محايدة،  بأنها  نفسها  الكردية 
إن  جلّي  هو  كما  ولكن  التوجه، 
ويقدم  يملكها،  لمن  اإلعالمية  الوسيلة 
توجهاته  لصالح  لها،  المادي  الدعم 
الفكرية، وتُعبر عن أهدافه وتطلعاته، 
مناقشة  في  الفصل  نقطة  تحديداً  وهذه 
موضوع الحيادية في اإلعالم الُكردي، 
وأّي حديٍث - في الحالة الطبيعية- عن 
هو  إنما  مستقل،  حياديٍ  إعالم  وجود 

استخفاف بالمتلقي.
الثورة  بعد  ما  سنوات  مدى  على 
السورية، ظهر طيف واسع من وسائل 
غربي  في  المحلية  الكردية  اإلعالم 
سياسية  وتوجهات  بأشكاٍل  كردستان، 
مغازلة  على  وحرصت  مختلفة، 
التوجهات الفكرية، للفرقاء السياسيين، 
القائمة "سلطة  السلطة  وكسب رضى 
أمر الواقع"، األمر الذي بات من أهم 
تريد  وهدفاً  اإلعالم،  وسيلة  سمات 
مهنية  رسالةً  تحمل  أن  دون  بلوغه، 

واضحة المعالم.
فوسائل  الخالف؛  نقطة  تكمن  هنا 
اإلعالم الكردية ال تحاول جذب المتلقي 
والموضوعية،  المهنية،  الرسالة  عبر 
على  التأثير  مصادر  اهم  من  لتكون 
فهي  تماماً  العكس  على  العام،  الرأي 
تعمل على استقطاب المتلقي، بوسائل 
عدة، وعبر نقل الخبر كما يودّ المتلقي، 
فصل  بين  التمييز  تحاول  أن  دون 
الرأي عن الخبر، وغالباً ما تتسم بهذه 
التي  اإلعالمية  المؤسسات  الصفة 
تكون مؤسسات شبه رسميٍة، أو حتى 
رسمية، والتي تنحو نحو تشكيل ذائقة 
اآلخر  لرفض  أرضية  تشكل  جمعية 
الواحد،  بالرأي  والعمل  المختلف، 
الواحد،  والفكر  الواحد،  والصوت 
وهذا ما يخالف القوانين الصادرة عن 

السلطة نفسها.

المؤسسات  مع  ال يختلف األمر كثيراً 
اإلعالمية التي تصف نفسها بالحيادية، 
وترفض  والمهنية،  الموضوعية 
بحثنا  فإن  السياسية  بالتبعية  االتهام 
تعتبر  التي   - المؤسسات  عمل  في 
تتلقى  أنها  سنجد   ،- مستقلة  نفسها 
دعماً من جهات مختلفة، سواًء أكانت 
إلى  باإلضافة  مدنية،  أو  سياسية، 
اإلعالمية  المؤسسات  تتجاهل  ذلك 
وجوهرية،  حساسة،  قضايا  الُكردية 
االستقصائية،  الصحافة  عن  وتبتعد 
بالثوابت  المساس  كعدم  الحجج  بشتى 
أسلوب  عليها  يطغى  كما  الوطنية؛ 
الخطاب السياسي، سواًء في برامجها 
التقارير  أو  التلفزيونية،  الحوارية 
وااللكترونية  المكتوبة،  الصحفية 
يمكن  أّي قضية  من  تقريباً  تخلو  التي 
أو  القائمة،  للسلطة  نقداً  تشكل  أن 
تتبع  التي  األخرى  السياسية  للتيارات 
لها، وبذلك تفقد دورها في التأثير على 
الرأي العام، وهذا بحدّ ذاته خروج عن 
من  نوعاً  إال  وليس  اإلعالم،  أولويات 

أنواع التبعية.
دور  إغفال  يمكن  ال  السياق  هذا  في 
قرار  أَي  اتخاذ  تستطيع  التي  السلطة، 
والتعبير،  الرأي  حرية  مع  يتعارض 
منهجيتها  على  الحفاظ  بغرض 
الشمولية في اإلعالم، ما يدفع بوسائل 
أن  المحايدة  أو  المستقلة،  اإلعالم 
تتحاشى الصدام معها، أو أن تنقل أَي 
من  توجساً  بجدية،  السلطة  تنتقد  مواد 

إجراءات عقابية متوقعة ضدها.
أسباٌب  الصحية  غير  الحالة  لهذه   
الخبرة  لضعف  يُعزى  بعضها  كثيرة، 
بوظائف  اإللمام  وعدم  اإلعالمية، 
اإلعالم  في مجال الرقابة، ومن جهٍة 
عام،  بوجٍه  اإلعالم  تجربة  فإن  ثانية 
تجربة قصيرة األمد، وولدت في حالة 
المقاييس، ما يؤثر سلباً  استثنائية بكل 

اإلعالمية..  المادة  ومهنية  جودة  على 
عن  السياق  هذا  في  الحديث  يمكن 
ووسيلته  الصحفي  جرأة  مقدار 
من  الفكاك  على  وقدرته  اإلعالمية، 
السلطة  فلك  في  السير  عدم  ُرهاب 
وسلك  المختلفة  األحزاب  أو  الحاكمة 
طريق المهنية والموضوعية بعيداً عن 
للدعاية  حزبية  آلة  مجرد  إلى  التحول 
جديدة  نقاشات  فتح  أيضاً  المهم  ومن 
تخوله  أدوات  الصحفي  امتالك  حول 
ظل  في  به  المنوط  الدور  ذلك  للعب 
األكاديمية،  الكوادر  في  واضح  نقص 

أو التي لديها خبرة كافية.
غربي  في  محايد  إعالم  عن  الحديث 
منطقياً  غير  ربما  سيكون  كردستان، 
لكن  الراهنة،  الظروف  ظل  في 
المطلوب هو أن يكون هنالك محاولة 
يقترب  إعالم  نحو  لالنتقال  جدية، 
المهنية،  نحو  ممكنة  نقطة  أقرب  إلى 
الحدث،   نقل  في  والموضوعية 
واالبتعاد عن السير في فلك األحزاب 
السياسية، واالنجرار نحو تقديم المادة 
المتلقي،  أهواء  بحسب  اإلعالمية 
وبذلك تفقد الوسيلة اإلعالمية تأثيرها، 
به غير قادر  ودورها وتصبح مفعوالً 

على التأثير على المتلقي.

همبرفان كوسه

Serpêhatiyên Kurdan..
Seydayê Tîrêj
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Hoste Necar

Dibêjin carekê mîrê Mi-
lan û şêwirdarê xwe li 
bajarê Mêrdînê digeri-
yan, rastî avahiyekê ha-
tin, dîtin ku pîrekek li ser 
qesrê rûniştî ye. Meriv 
ne bixwe û ne jî vexwe, 
hema ji xwe re lê binêre, 
hingî spehî û bedew e .
Mîr pirsî, gelo ev avahiya 
kê ye ?
Jê re gotin: Avanhiya 
yekî necar e .
Mîr vegeriya dîwanê, 
şand dû yê necar û jê re 
got: Ji niha û sê rojên dî 
ez sê ferd kapeka dara 
ji te dixwazim, ji ber ku 
dinya zivistan e û erd herî 
ye, em ê wê kapekê li ber 
lingên hespên leşkeran 
bireşînin ji bo hîndariyê, 
û eger tu neynî wê serê te 
bê jêkirin .
Necar got: Mîrê min, bi 
Xwedê ji niha û heya du 
salên din ez bişuxulim, sê 
ferd kapek çê nabin .
Mîr got: Ez nizanim divê 
tu bînî .
Necar bi dilekî şikestî 
hate mal rûnişt, jina wî 
hate teniştê rûnişt. Nerî 
ku mêrê wê bêmade .
Jina wî gotê: Çima tu 
bêmad î?
-Necar;çi tiştê di nav wî 
û mîr de çêbû, jê re got .
- Jina wî jê re got: Hoste 
necar, rakev weke her 
car, Xwedê yek e, dergeh 
hezar. Ma tu ji kû zanî, ku 
serê sibehê qiyasa tabûta 
mîr ji te re bê. Ji ber ku 
pêşiyan gotine: ) Meriv 
tevdîra dike û Xwedê 
teqdîra dike ( .
Sibehê zû, dîtin hinek li 
derî dixin. Necar rabû û 
qefist û lerizî û got:
- Va hatin min .
Jina wî rabû derî vekir, 
dît ku sê leşker li ber derî 
ne û nexek di destên wan 
de ye, ji jinikê re gotin: 
Mîr îşev mir ,û  divê  ne-
car tabûtekê jê re çê bike 
.

Serpêhatî

Zubêr Zênal

Jin...Ji Mêr Tê Berdan ,Lê Di Civakê De Tê Girêdan!

Jina berdayî! Di civakê de 
çawa navê wê tê bihîstin, 
nîgaş û nêrîna mirovan di cî 
de ber bi wêneyên xerab ve 
diçe.Dibe ku ew wêneya jine-
ke nebaş û rêzder be, yan jî  
jineke serhişk û xwefiroş be.
Lê berevajî wê, tu kes pêşbîn 
nake  ku vê jinê xwe ji zordarî 
û sitemkariyeke herdemî  riz-
gar kiribe û tu mirov rêzê ji 
vê helwestê re raber nake.

Mêr bi hêsanî  jinê diguhere û 
nû dike, bêyî ku mesqalek ji 
buhayê wî bikeve.
Lê jin, çawa hat berdan, di 
çavên derdorê de nirx û gira-
niya wê têk diçe.
Jixwe di van çend salên dawî 
de, asta berdanê li heremên 
me ber bi zêdebûbê ve çûye, 
û li gorî amarên fermî yên 
Rêxistina Sara a Dijî Tundiya 
Ser Jinê, li sala 2016'an 778 
rewşên berdanê li herêmên 
Rojava rû dane.
Ji bo nirxandina mijarê, En-
dama Encumena Rêvebir A 
Rêxistina Sara Esmehan Mi-
hemed wiha dibêje  "Di dema 
dawî de rewşên berdanê ge-
lek zêde bûne, amara me ji 
bo sala 2016'an, 778 rewşên 

berdanê li seranserî Rojava 
ye.
Der barê nerîna li ser jina 
berdayî, helwest û nerînên 
cûrbicûr ji civakê der tên.
Çîna rewşenbîr û xwendayan 
vê yekê bi tu rengan  nabînin 
kêmasî.
Çîneke din li civakê heye, 
tu dikarî bêjî yên gundewa-
ran an jî kesên olperest, em 
nabêjin nerîneke herî tund 

li jina berdayî dimeyzînin, 
lê car dî gelek pê dilgiran in 
û bi çavekî dadmend mijarê 
nanirxînin."
Nimûneyeke berçav ku vê 
bobelat û zoriyê dijî, xanime-
ke nediviya eşkere navê xwe 
bide )M.D(.  Temen 38 salî 
ye.Ev heye 10 sal berdayî ye û 
dêya 2 zarokan e)Law 16 salî 
ye. Keç 14 salî ye(. Derçûya 
beşê Zanistên Xwezayî ye.
Serbihorî û astengiyên ku dijî 
wisa vegot:
"Ji ber ku hevjînê min tu guh-
dan bi zarokên xwe nedikir, 
ez hem dê, hem jî bav bûm di 
yek demê de.
Piştî alozbûna têkiliyê di 
navbera me de, bi tenê rêya 
berdanê li ber me vekirî ma, 
me hev du berda.
"Pistepist û gumana kesên 
derdorê ez kuştime.Jin bi 
çavekî kêm û  mêr bi keysbazî 
li min meyze dikin.Ez her 
melûl û pûç im, ez her tawan-
bar û gumanbar im."
Ez bi dêya xwe ya pîr re dijîm.
Tu kes nandarê me nîn e, ji vê 

yekê ez her li kar digeriyam, 
lê dema ez ber bi kîjan karî 
ve biçûma, yên rêvebir pirsa 
jêhat û karînên min nedikir, bi 
tenê dema nas dikir ez berdayî 
me, çavên xwe li têkilî û ela-
qeteke nerewa digerandin, ji 
vê yekê min dest ji gelek ka-
ran berda. Ez waneyên taybet 
didim û bi tenê mûçeyê min 
13 hezar e".
, Xanim M.D dibêje ku, ji bilî 
kesên derdor, ta mirovên herî 
nêzîk ji wê, ew êşand, û wiha 
dewam kir
"Hevalên min ên herî nêzîk 
di pişt berdana min re, xwe ji 
min dûr kirin, ji ber ku ji xwe 
re dibêjin ku ez ê hevjînê wan 
ji wan bidizim!!
Eger min bivê ez ji nû ve bi-
zewicim jî, du bijartek li ber 
min in: An ez ê bi mirovekî 
ku 20 salan ji min mezintir 
re bizewcim, an jî ez ê dest ji 
zarokên xwe berdim ku kesî 
wan nîn e ji min pê ve."
Zanyarên civakê, sedemên vê 
nerîna qels a li ser jinê, bi hiş-
mendiya civak û olê ve didin 
girêdan, ji lew re Civaknas û 
Rêvebira Rêxistina CCSD li 
Qamişlo Dunya Fewaz wiha 
got
"Gelek sedem hene, bêhtirî 
xwe sedemên civakî ku 
girêdayî kevneşopî û norman 
e, hişmendiya êlîtî)Eşîrtî( û 
civakê, û malbata ku tê de 
rabûye jî.
Bav, dibîne ku şermiyek e ku 
keça wî hatiye berdan.
Di ola Mislimantiyê de jî bi 
sûcekî mezin li berdanê tê 
nihartin, ji ber ayetek heye 
dibêje)Helaliya Herî Nebaş 
Li Rex Xweda, Berdan e(, tê 
xuyakirin ku tiştekî gelek zor 
e, êdî jina berdayî dê li jêr 

serdestiya bav  û  birayên xwe 
bijî."
Civaknas Dunya Fewaz, her 
wiha dibêje ku divê hin zagon 
ji aliyê rêveberiyê ve werin 
destnîşankirin,ji bo bidest-
xistina mafên jina berdayî, û 
wisa dewam kir
"Pêwîstî pê heye ku mûçeyek 
ji aliyê rêveberiyê ve  ji 
zarokên wê re were terxanki-
rin, eger zarok hebin. Ez ba-
wer im Desteya Jinê di vî barî 
de kar dike, tevlî vê yekê jî 
divê ku hin zagon werin danîn 
ku mafê jinê ji van aliyan ve 
were parastin."
Olzanên misilman jî vê yekê 
red dikin, û dibêjin tu ol û 

rêbazan wekî misilmantiyê 
mafê jina berdayî neparstiye. 
Mele Egîdê Mihemed Se'îdê 
Emîn Ku Bêjerê Migevta 
Ibrahîm Elxelîl e û diblom 
di Şerî'a de wergirtiye, wiha 
dibêje
 " Tekez ez dibêjim çi têkiliya 
vê yekê bi Misilmantiyê 
re nîne, û ev ji nîr û 
kevneşopiyên civakê ye. Ji 
hemî aliyan ve jin parastî ye 
û nirxekî xwe yê buha heye, 
ta ku Yezdan buheşta mêran 
êxistiye di bin lingên jinê de.
Em ê werin ser xala sere-
ke, heçî civaka Islamî ye, 
ne civaka aniha; lê civaka 

Islamî ya resen, qet bi nerîna 
kêmatiyê li jina berdayî 
nameyzîne, eger em vegerin 
dîrokê, di dema pêxember 
de û ta demeke nêzîk jî, jina 
berdayî dihate mehirkirin 
bêyî ku çi pirsgirêk hebe, di 
pişt berdanê re jî çêlên jina 
berdayî hebû, dema ew çêl 
diqediya di cî de mêrekî xwe 
dikir.
Ola Islamî ta bi hetsên miro-
van jî di ber çavan re ragirti-
ye û ji vê yekê eger dilê jinê li 
mêrê wê ne xweş be, yan dilê 
wê  nebije mêrê wê, mafekî 
rewa ye ji bo wê ku xwe bide 
berdan."
Di nava axaftina xwe de, Mele 
Egîd mînakek ji nimûneya 
Misilmanan Pêxember 
Muhemed)Silavên Xwedê li 
serê( da û wiha angaşta xwe 
xurt kir
"Pêxember nimûneya misil-
manan e, wî 13 jin li xwe me-
hir kirin, jineke tenê keç bû 
dema anî, yên din her 12 bî û 
berdayî bûn. Jixwe dêya me 
Xedîce, ji beriya Pêxember 
du zilam kiribûn.Gelo kîjan 
xortê me yê vê demê, qîma 
xwe tîne ku jineke du mêr 
berê kiribin bîne û li xwe me-
hir bike?"
Hemî alîyên heyî, vê 
gunehbariyê ji stûyê xwe der-
dixin, bêyî ku çi rêyên gucaw 
ji bo rizgarkirina vê jinê bi-
din peydakirin.
Hişmendiya mêrîtî,  ji aliyekî 
ve bend û rêzikên civak, ol û 
eşîran li gel nezaniya kor , li 
ser serê vê jinê dibin yek û 
wê diçewisînin. Rast e wekî 
nav lê tê kirin,jê re "berdan" 
dibêjin, lê di rastbîniya me de 
girêdan e.Ev diyarde bi xwe 
jî, wekî pîvenekê ye ji bo 
naskirina wekheviya di nav-
bera jin û mêr de ,her wiha 
neynikek e ji bo vedîtina asta 
pêşketin û peydabûna hestên 
dilovanî û mirovahî li her 
civakê. 

Newroza Gelan û Newroz Kurdan
Newroza îsal jî bi heman 
şêweyê salên berê derbas bû, 
vê salê jî wekî salên din, li 
qadên Newrozê Kurdan li 
her qadekê bi rengekî cuda, û 
di bin siya aleya Kurdistanê 
de ahengên pîrozkirina 
Newrozê li dar xistin, bi 
tenê peyrewên felsefeya Ne-
teweya Demokratîk aleya 
Kurdistanê di ahengên xwe 
de nehildan jor, ne tenê fel-
sefeya wan cudaye lê belê 
ew alaya Kurdistanê jî ne 
wek alaya neteweya Kurd 
dibînin, lewra di ahingên 
peyrewên felsefeya Netewe-
ya Demokratîk de em alaya 
Kurdistanê nabînin.
Bi vê boneya pîroz dixwa-

zim behsa xalekê bikim ku 
niha bi germî tê behskirin, li 
rojavayê Kurdistanê Apoçî 
dibêjin em dê nehêlin Sûriyê 
parçebibe, em li dijî dew-
let û deselata neteweyî ne û 
durşmên mîna çênabe dew-
leta neteweyî ya kurdî were 
avakirin, ji ber û wekî ku ew 
didin xuyakirin ku, bi avaki-
rina dewleta neteweyî wê ca-
reke din miletên herêmê rastî 
zordarî û sitemkariyê bên.
Bi vê nerînê Apoçî gelek 
rastiyên dîrokî berbiçav nag-
rin, li herêmê gelê Kurd ge-
lek zordarî û sitemkarî li ser 
destê Tirk, Ereb û Farisan 
dîtine, îtir çênabe roja îro bi 
hinceta neteweya demokratîk 

û biratiya gelan em mafê 
gelê Kurd ê serxwebûnê win 
bikin û behsnekin.
Bê goman li welatê Kurdan, 
li Kurdistanê gelek netewe 
, ayin û kêmnetewe dijîn, 
azadiya wan jî bi azadiya 
Kurdan ve girêdayî ye, bi 
nebehskirina mafê neteweya 
Kurd di serxwebûnê de wê 
mafê wan gel û ayinan jî di 
metrisiyê de be.
Em temaşe bikin, ne Ereb, 
Ne Tirki û ne jî Faris mafê 
serxwebûna Kurdidtanê 
qebûl dikin, beramberî wê 
ta bi mendalekî van nete-
weyan jî qebûldike mafê 
serxwebûna xwe ji destbide. 
serxwebûn bi tenê azadiya 

gelan misoger dike, lewma 
divê herî kêm ji aliyê tiyorî 
ve û wek pransîp heta roja 
ku ew maf li ser zemînê jî 
pêk bê ji dest neyêdan.
Newroz a gelê Kurd e, heger 
kurd azadnebin wê gelên din 
jî ku li Kurdistanê dijîn dê bi 
azadiyê şanebin, ew mafên 
ku gelên Ereb, Tirk û Faris bi 
destxistine divê Kurd jî wam 
mafan bidestbixin wê demê 
wê biratiya gelan pêkbê û 
wê demê gelên deverê di-
karin pêngav pêngav ber bi 
şêweyekî pêwendiyan ve bi-
ron, vêja di navê wê Newte-
weya demokratîk de be yan 
jî çi be bila ew be.
Berî serxwebûna Kurdan 

wê dadwerî li herêmê nebe û 
hemû tiyor û xebatên ku he-
wil didin mafê serxwebûna 
Kurdan win bikin ew li dijî 
jiyanek azadin ji bo Kurdan 
û ji bo wan netewe û ayinên 
ku li Kurditanê jî dijîn dikin 
û Newroza we pîroz be.                                            

Idrîs Hiso

_Pistepist û gumana kesên derdorê ez kuş-
time.Jin bi çavekî kêm û  mêr bi keysbazî li 
min meyze dikin

_Pêxember 
nimûneya misil-

manan e, wî 13 jin 
li xwe mehir kirin, 
jineke tenê keç bû 
dema anî, yên din 

her 12 bî û berdayî 
bûn 

Lêpirsîn: Ferîd Mîtanî

اجتماع اللجنة الفنية لكرة القدم في مقاطعة الجزيرة 
القدم  لكرة  الفنية  اللجنة  اجتمعت 
االحد  يوم  الجزيرة  مقاطعة  في 
لدراسة  ساعات  لعدة   2017\5\28
والمراقبين  الحكام  وتقارير  سكورات 
في كأس أندية مقاطعة الجزيرة ودوري 
وتوصلت  القدم  لكرة  الجزيرة  مقاطعة 

اللجنة إلى القرارات التالية:
1- إيقاف حارس مرمى نادي واشوكاني 

طاهر فيصل العبد أربع مباريات
2- إيقاف مدرب نادي آساييش روج آفا 
فادي موسى أربع مباريات بسبب سلوك 

شائن في المباراة.
جوانن  نادي  شباب  اعترض  قبول   -3
عامودى شكال ومناقشته وعلية يستخدم 

االجراءات الالزمة.
شيخموس  برخدان  الالعب  إيقاف   -4
بسبب  مباريات  أربع  خبات  نادي  من 

شتم الحكم المساعد.
نادي  مرمى  حارس  الالعب  إيقاف   -5
جوانن عامودى آالن شيخموس مبارتين 

بسبب سوء سلوكه تجاه حكم المباراة.
حرية  نادي  مرمى  حارس  إيقاف   -6
الموسم  لنهاية  العوض  مأمون  الخابور 
االتحاد  أسرة  من  فصلة  اقتراح  مع 

الرياضي.
من  اسماعيل  دليل  الالعب  فصل   -7

االتحاد  أسرة  من  الخابور  حرية  نادي 
الرياضي.

شكال  جودي  نادي  اعتراض  قبول   -8
بسبب شتم الحكم من  ورفضه مضموناً 

قبل الالعب.
إيقاف كل من الالعب عباس عسل   -9
نادي  من  الهوار  وانس  هندو  ومجد 
جودي أربع مباريات بسبب شتم الحكم 

المساعد وذلك من الدوري والكأس.
10- إيقاف الالعب يوسف الزين وآواز 
مباريات  أربع  الجزيرة  نادي  من  أحمد 

بسبب شتم الحكم المساعد.
11- خسارة نادي براتي أمام نادي منبج 
3\0 قانونا وذلك بسبب الشتم الجماعي 

للحكم.
عيسى  الالعب  من  كل  إيقاف   -12
براتي  نادي  من  محمود  وشفان  عيسى 

لموسم كروي كامل.
13- فصل مدرب واداري نادي براتي 
اسرة  من  طاهر  حسن  و  عثمان  كيفو 

االتحاد الرياضي.
عيسى  عماد  الحارس  إيقاف   -14
بسبب  مباريات  أربع  براتي  نادي  من 

التحريض واإلساءة لالتحاد الرياضي.
15- نقل مباراة لنادي حرية الخابور × 
 2017\6\1 الخميس  يوم  الى  قامشلو 

على  عصرا  الرابعة  الساعة  بتمام 
ارضية ملعب مساكن عامودا.

16- نقل أربع مباريات نادي براتي إلى 
ملعب رميالن بسبب شغب جمهوره.

 2017\5\30 الثالثاء  يوم  تحديد   -17
مباراة نادي روجآفا × نادي حسكة على 
بتمام  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 

الساعة الخامسة.
براتي  شباب  العبي  استدعاء   -18
الهلو  ابراهيم  و  عيسى  عاصم  محمد 
أعتراض  بسبب  الرياضي  االتحاد  إلى 
نادي شباب جوانن عامودى على مواليد 
الالعبين مع جلب الثبوتيات يوم االثنين 

. 2017\5\29

الطريق يهزم الصناديد بخماسية في دوري الشباب 
الصناديد  نادي  الطريق على  نادي  فاز 
مايو  أيار/  الثامن والعشرين  األحد  يوم 
خمسة  الى  وصلت  كبيرة  بنتيجة  من 
مباريات  ضمن  وذلك  لهدفين  اهداف 
الشباب  دوري  من  الثاني  االسبوع 

لمقاطعة الجزيرة 
مباراة  تأجيل  تم  السياق  نفس  وفي 
روجآفا ونادي الحسكة في نفس الجولة 
إلى  االثنين  إقامتها  مقررة  كانت  والتي 
يوم الثالثاء 2017/5/30 على أرضية 
لعدم  وذلك  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 

جاهزية ملعب الهاللية .

االتحاد الرياضي يعلن عن دورة كروية رمضانية
مقاطعة  في  الرياضي  االتحاد  برعاية 
الجزيرة وتحت شعار ) الوفاء للرياضة 
والرياضيين ( بدأت يوم الثالثاء الثالثين 
من أيار/ مايو دورة سداسيات رمضانية 
الراحل  باسم  للمتقاعدين  القدم  بكرة 
 ) لوران  أبو   ( شيخموس  أمين  محمد 
ست  إلى  قسموا  فريقاً   24 وبمشاركة 
والثاني  األول  يتأهل  حيث  مجموعات 
الثاني  الدور  إلى  مجموعة  كل  من 
باإلضافة إلى 4 فرق تحتل أفضل مركز 

ثالث في المجموعات الست. 
أمين  محمد  الراحل  الرياضي  أن  يذكر 
شيخموس ) أبو لوران ( له تاريخ طويل 
ومرموق في المالعب المحلية بمقاطعة 
عضو  منصب  خالله  شغل  الجزيرة، 
كما  الرياضي،  الجهاد  نادي  في  إدارة 
وشغل منصب رئيس اللجنة الفنية لكرة 
بمقاطعة  الرياضي  االتحاد  في  القدم 

الجزيرة .

بوفون: سنواجه أفضل نسخة من لاير مدريد
الحارس  اإليطالي،  يوفنتوس  قائد  قال   
فريقه  إن  بوفون،  لويجي  المخضرم 
سيواجه في نهائي دوري األبطال، أفضل 
نسخة من لاير مدريد اإلسباني في الفترة 

األخيرة.
في  يقدم  مدريد  لاير  أن  بوفون  واعتبر 
أخر 3 أو 4 شهور مستوى مرتفع للغاية.

نشرها  تصريحات  في  الحارس  وقال 
نسخة  أفضل  العام  هذا  "نواجه  النادي: 
من لاير مدريد، لكن نحن نصل للنهائي 

في حالة جيدة للغاية وهذا يكفيني".
ويسعى بوفون وهو في الـ39 من عمره 
لرفع لقب دوري أبطال أوروبا ألول مرة 

في تاريخه.
لكن  خطوة،  "تنقصنا  الحارس:  وصرح 
هي الخطوة األكثر تعقيدا، لكن على أي 
كارديف  نهائي  في  التواجد  فرصة  حال 

جيدة".
يقدم  أن  يجب  فريقه  أن  بوفون  ويرى 
مباراة تصل لحد الكمال لكي يحقق اللقب.

دراسة: المشي مدة 25 دقيقة يوميا قد يحد من آثار الخرف
وجدت دراسة جديدة أن المشي لمدة 25 
دقيقة يوميا يمكن أن يحسن من وظائف 

الدماغ مع التخفيف من آثار الخرف.
 38 حالة  كندا  في  الباحثون  ودرس 
ضعف  من  يعانون  ممن  البالغين،  من 
اإلدراك الوعائي، السبب الثاني األكثر 

شيوعا للخرف، بعد مرض الزهايمر.
ووجد الباحثون أن الذين مارسوا المشي 
السريع، بمعدل 3 ساعات في األسبوع، 

شهدوا تحسنا في وظيفة الدماغ.
جسم  أعضاء  أهم  من  الدماغ  ويعد 
اإلنسان، ويتطلب الحفاظ على صحته، 
تدفق الدم بشكل جيد إليه، لتقديم المواد 

الغذائية الالزمة ألنسجته.
إلى  الوعائي،  اإلدراك  ضعف  ويشير 
تطور حالة الخرف، حيث يرجع األمر 
أنواع  بعض  تضرر  أو  ضعف  إلى 

األوعية الدموية.
الرياضية  التمارين  أن  الباحثون  وذكر 
قد تفيد الدماغ، من خالل زيادة عوامل 
تحسين  على  تعمل  كما  الخاليا،  نمو 

وكذلك  الدموية،  واألوعية  القلب  صحة 
الصحة الدماغية الوعائية.

وتساهم التمارين الرياضية في الحد من 

مثل  المزمنة،  األمراض  تطور  خطر 
وارتفاع  والسكري،  الدم  ارتفاع ضغط 

الكوليسترول في الدم.

ما سر حركة "هز فنجان القهوة" لدى العرب
عنها  التنازل  يمكن  ال  تقاليد  للقهوة 
إضافة  والتقديم،  الضيافة  طريقة  في 
إلى كمية القهوة في الفنجان وخاصة 
يقوم  التي  الفنجان"  "هز  حركة 
هز  فعادة  المجلس.  في  الضيف  بها 
الفنجان من العادات القديمة التي بقيت 

راسخة في مجتمعاتنا األصيلة.
قديما  العرب  عند  العادة  هذه  بدأت 
يعينون  المجالس  شيوخ  كان  عندما 
وتقديم  لصب  أطرشا  أخرسا  شابا 

يتنصت  ال  حتى  مجالسهم  في  القهوة 
ومن  أسرارهم.  يُفشي  وال  لحديثهم 
الشيخ  أن  "القهوجي"  يعلم  أن  أجل 
بهز  الشيخ  يقوم  قهوته،  من  اكتفى 
االكتفاء.  على  مرئية  كداللة  فنجانه 
من  الفنجان"  "هز  حركة  تُعتبر  إذ 
الحركات التي تدخل في لغة اإلشارة 
تعبيرية  حركة  وهي  العرب.  لدى 
معناها  منها  لكٍل  حركتين  من  تتألف 

الخاص:
الحركة األولى: وذلك عبر دفع راحة 
خارج  إلى  الفنجان  تحمل  التي  اليد 
الجسم قلياًل، وتعني طلب صب القهوة.
اليد  راحة  رفع  الثانية:  الحركة 
للحظات  والتوقف  لألعلى  المذكورة 
تعني  الحركة  وهذه  الفنجان،  هز  مع 
طلب التوقف عن صب القهوة. وبقيت 
قدمها،  من  الرغم  على  العادة  هذه 

العربية،  المجتمعات  في  راسخةً 
وعلى  والبدوية.  الخليجية  خاصةً 
الشيوخ،  مجالس  اختالف  من  الرغم 
بتقديم  ارتبطت  التي  العادات  أن  إال 
في  بقيت  للضيوف  والقهوة  الضيافة 
محلها وتناقلها الرجال جياًل بعد جيل. 
الضيف  أن  يصب  من  يعلم  وبهذا 

اكتفى ويبتعد عنه.

حين تتحول البيسبول إلى مصارعة
فرانسيسكو  سان  فريقي  بين  اللقاء  شهد 
ضمن  ناشيونالز،  وواشنطن  جيانتيس 
للبيسبول،  األمريكي  الدوري  منافسات 
بعد  الملعب،  أرض  على  حقيقية  معركة 

اشتباك العبي الفريقين مع بعضهم.
الكرة  ضارب  سدد  عندما  القتال  وبدأ 
فرانسيسكو،  سان  فريق  من  ستريكالند 
حامل  بجسم  اصطدمت  قوية  رمية 
بعدها  ليتوجه  هاربر،  برايس  المضرب 
بتوجيه  ويبدأ  ستريكالند  إلى  األخير 
بضرب  الالعبان  بدأ  أن  وبعد  الشتائم، 
في  الفريقين  أفراد  تدخل  بعضا  بعضهما 

عراك، يذكرنا بحلبات المصارعة.
أنها  للبطولة  المنظمة  اللجنة  وأعلنت 
وستطبق  الحادثة،  مجريات  في  ستنظر 
في  المشاركين  جميع  على  القوانين 

العراك.

العثور على 1800 دوالر في معدة الجئ سورّي
أموال  على  هولنديون  أطباء  عثر 
مخبأة داخل معدة الجئ سوري أشتكى 
في  الشديد  واأللم  ألقيء  أعراض  من 

بطنه.
“ديلي  صحيفة  حسب  االطباء  وقال 
ميل” البريطانية إن الالجئ البالغ من 
وكل  مدخراته  خبأ  عاما   32 العمر 
أمواله داخل معدته خوفا من تعرضه 
من  شاقة  برحلة  قيامه  أثناء  للسرقة 

سوريا إلى أوروبا.
ووجد األطباء مبلغا يقدر بنحو 1800 
دوالر محفوظة في 26 كيسا صغيرا 
المحفوفة  يقوم برحلته  أن  قبل  ابتلعهم 

بالمخاطر
التواصل  في  صعوبة  الالجئ  وواجه 

مع الفريق الطبي التابع لجامعة اليدن 
سوى  إجادته  عدم  بسبب  هولندا  في 
الطبي  الفريق  أجبر  ما  العربية  اللغة 
للتواصل  مترجم خاص  توظيف  على 

مع الالجئ لمعرفة سجله الطبي.
جراحية،  عملية  إلى  الالجئ  وخضع 
بعد فشل االطباء في استخراج االموال 
تحديد  بعد  وذلك  المنظار  طريق  عن 
التي حفظت  المطاطية  االكياس  مكان 
االشعة  خالل  من  االموال  بداخلها 

السينية.
تماما  تعافى  الالجئ  أن  االطباء  وأكد 

واستعاد امواله ومدخراته.

آرسين فينغر يجدد عقده مع ارسنال لسنتين

اللندني  أرسنال  لنادي  الفني  المدير  اتفق 
فينغر،  آرسين  الفرنسي  القدم،  لكرة 
لسنتين  معه  عقده  تمديد  على  النادي  مع 

أخريين.
قبل  أرسنال  ادارة  تولى  قد  فينغر  وكان 

21 عاما.
والتقى فينغر بمالك النادي ستان كروينكي 
يوم االثنين لتحديد مصير األول، واحيط 
اللقاء  بنتيجة  علما  النادي  ادارة  مجلس 

الثالثاء.
ومن المقرر ان يصدر النادي بيانا رسميا 

بهذا الصدد يوم األربعاء.
تسلسل  في  خامسا  حل  أرسنال  وكان 
الموسم  في  الممتاز  االنجليزي  الدوري 
ال  التي  ألولى  المرةا  وهي  الماضي، 
األربعة  النوادي  فيها مركزا ضمن  يتبوأ 
األوائل منذ تولي فينغر ادارة الفريق في 

عام 1996.
بطل  دحر  من  تمكن  أرسنال  ولكن 
في   1-2 اللندني،  تشيلسي  الدوري، 
نهائي بطولة كأس االتحاد االنجليزي يوم 

السبت.
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د. عماد خلف  
يا ريت ما تساويها تاني يا 

مارك
في  السومرية  الليالي  كباقي  ليلة  في 
روجافا، ومشابهة في تفاصيلها كباقي 
الحرب  أخبار  حيث  المملّة،  الليالي 
الروتينية عن تقدم فصيل على حساب 
فصيل آخر، واستعادة مناطق محتلة 
للمرة األلف بعد عمليات الكّر والفّر، 
ومؤتمرات الدعم للشعب التي النهاية 
ال  الذي  السياسّي  الحّل  ووعود  لها 
النزوح  ومخيّمات  منه،  أمل  بريق 
أبدية أسوة  لتكون مالجئ  ترّمم  التي 
باألخوة الفلسطينيين، واستقبال الجثث 
الهجرة  طرق  على  الثرى  المتوارية 
المتعددة بريّاً وبحريّاً ومؤّخراً نهريّاً، 
في خضم هذه األحداث التي أصبحت 
تنافس وتترافق مع حلقات المسلسالت 
الهندية التي أشّك أنها من أحد ركائز 
المؤامرة الكونيّة على بلدنا، فاألجزاء 
مستقبل  عن  تلهينا  طرديّاً  المتوالدة 
رحمة  ألف  السحيق  الماضي  أصبح 
النواحي،  جميع  في  منه  ونعمة 
التواصل  بشبكات  اإلدماني  وتعلّقنا 
بأكاذيبها  تعتبر  التي  االجتماعي 
والترفيه  الوحيد  الخليل  وإشاعاتها 
النوعّي لساعات جلوسنا في المنزل، 
الشخصيّة  الفيسبوك  صفحات  أن  إذ 
حالت  واالجتماعية  واالخباريّة 
المنزلية،  األعمال  بأقّل  قيامنا  دون 
االجتماعية،  الواجبات  ردّ  وحتى 
بحفل  نهنّئ  الواحدة  الساعة  ففي 
زفاف عدداً من المعارف واألصدقاء 
وبنفس  اآلخر  البعض  بميالد  ونعايد 
اآلخر،  البعض  بوفاة  نعّزي  الوقت 
وال يستبعد إن كانوا من ذات العائلة 
التي قامت ببّث العرس مباشرة على 
المدعوين  وأحد  الفيسبوك  صفحات 
يتراقص على أنغام جعير ذاك الفنان، 
»الواتس  مجموعات  وألتناسى 
والرياضية  والمهنية  العائلية  آب« 
واإلباحية المغلقة، ففي لحظات تمتلئ 
بتسجيل األصوات  الموبايل  هاردات 
والصور  والصباح  المساء  وأدعية 
والفيديو التي تترافد بشكل ال إرادي، 
وفوق كل ما ذكر وبدون سابق إنذار 
أذية  يفوق  بإجرام  يقوم مارك  وتنبيه 
والقنابل  والكروز«  »التوماهوك 
من  أشد  قلب  بحرقة  ويقوم  الفراغية 
ظهور إيفانكا بين الحين واآلخر بطلة 
بإغالق  ماركو  يقوم  حيث  البهية، 
وكأن  دقائق،   5 لمدة  آب«  »الواتس 
بأن  يعلم  أال  خلّفه،  الذي  ملك  أوقاتنا 
ذهبت من عمرنا  دقائق  الخمس  هذه 
على  اشغالنا  بأن  يعلم  أال  سدى، 
الواتس كشف لنا حقائق كنا على غفلة 
منها، منها دراية بعض الثانويات في 
الدراسية  المراحل  كاكتشاف  حياتنا 
دم  وخفة  وطيب  أوالدنا،  بلغها  التي 
ساللة  من  منحدرون  وأنهم  العائلة 
المنزل  وديكور  األخالق  حسنة 
طرأت  التي  التعديالت  بعد  الجميل 
األخيرة،  الخمس  السنوات  في  عليها 
والجار الخامس في الشقة نفسها، كل 
بالصدمة  أشبه  كانت  الثانويات  هذه 
خالل الخمسة دقائق تلك، والحمد هلل 
أن عودة الواتس أعادت تلك الغمامة 
وأعادتنا إلى عالمنا الحقيقي الطبيعي 
األنيق، ال يابو مارك ال، يا ريت ما 
تسويها،  نويت  وإذا  تاني،  تساويها 

سويها بعيد عنا ) بالمعنى (

Helbestine  Bijartî… Mele Ehmedê Palo
Mele Ehmedê Palo 
nivîskar û dîrokzanê 
kurd e. Di sala 1920'an 
de nêzîkî bajarê Palo, li 
gundê Sêreçurê (Bakûrê 
Kurdistanê) ji dayîk 
bûye. Piştî koçbarkirina 
dê û bavê wî, Seydayê 
Palo gelek zor û zehmeti-
yan dikêşe.

Dîtina Palo Daxwaza 
Min E 

Cih û warê min î palo
Ji bona min tu hêlîn î
Bi vî rengî nedî halo
Ji bo çavê mi dûrbîn î
Tu daxwaza dil û can î
Dikim nakim te nabînim
Divoka canê heyran î 
Gul û reyhan û nisrîn î
Di qeyda dijminê bedkar 
Nedî xweşî vejîndarî
Di benda xayin û bê zar
Demek sor û reş û şîn î
Di çola bend û evdal î
Perîşan î belengaz î
Di tola şûr û mirtal î
Qe carek xweşî nabînî
Di hola dar û çogan î
Serî gok e li ber kaşo
Di gola dijmin û can î
Di hebsa agir û kîn î
Di qada top û napal î
Dibînî qumbilê jehrê
Di kox û kozika hal î
Ji lewra bê hiş û dîn î
Cih û war î birîndar î 
Dimayî xendeqa tarî
Tek û tenha li ber darî
Tenê bê rûmet û jîn î
Weke tîrêjê xurşîd î
Pirûska canê bê warî
Cihê gernas û cemşîd î 
Se'îd î û şêrê yadîn î
Felat û hîn û azad î
Bi çavê xwe nedîtî get
Xebat û xwendin û qadî 
Ji bo te derd û xemgînî
Zimanî te dibû tarî
Xuyayî bê ked û kar î
Li ber girtoka Tatar î
Nexweş û jar û birçînî
Qe napirsî çima nayî
Gelo bo çi xuya nabî ?

Diya Welat

Diya rastî ev e ku jê derî tû
Bi pê jîr û şiyar û serwer î tû
Bi pê nava cihanê xwe dibînî
Li ser wê tu nexweş û dilbirîn 
î
Tu şîrdayî bi sîngê boz û şêrîn
Li ser destê delal û gewr û 
zêrîn
Ne neh salan berê bûne heza-

ran
Li ser lat û der û kendal û xa-
ran
Di ber baran û pûk û berf û 
serma
Di havîn û zivistan û di germa
Li derbend û şikeft û çal û tabî
Di roj û şev ji bona te dirabî
Xewa şêrîn ji bona wê tu nîne
Ji bona te dizanim har û dîn
Ne heyf e ku bihêlî tu perîşan
Di bin destê neyar û derid û 
êşan
Qe nabînim ji wijdan û ji dadî
Belengaz e tu lingê xwe diradî
Nexweş va ye ber êşê dinalî
Ji çavan hêstirê xwînê dimalî
Qe nepirsî çi ye derdê te yedê
Bi govendê ketî meydan û 
qadê
Gelek derdê mezin dîne ji bo 
te
Çiraxa jîn û hêlîne ji bo te

Helbesta Palo ya çapnekirî
Li ser Cejna Newrozê
Roja ku ev helbest nivîsandiye
di sala 21 -3 -1978 de
.
Rojek nû daiye der
Roja kêf û şadî
Kurdo bîne bawer
Bo me dîn û dadî
Tê de kuştî ejder
Kawa Kurdê Madî
Em tev bûne bawer
Tê ger den azadî
Roja kar û doz e
Serdan û hevdîn e
Peyman û daxwaz e
Bo me war û jîn e
Roja bend û soz e
Xelat û mizgîn e
Navê wê Newroz e
Warê me pê şîn e
Xort û qîzê Kurdan
Divê nû ava kin
Jan û êş û derdan
Di nava xwe rakin
Rengê şêr û merdan 
Destê xwe bala kin
Birc û bana lê kin
Di zozanê bakur
Qenc û başa rêkin
Koma qedr û xatir
Destê dijimin jêkin
Kurê ham û komir

Dibistanê çêkin
Bixwînin hûr û gir
Tola xwe bistînin 
Ala rengîn rakin
Dijimin pê bimrînin
Sopar û Kurdak in
Berzanî zû bînin
Kurdê jîr û çak in
Bê cî komer çînin
Divê em winda kin

Piştî gereke dûr û dij-
war,  Seydayê Palo berê 
xwe dide Binxetê û 
destpêka xwe tê bajarokê 
Dirbêsiyê.Di sala 1936'an  
de  berê xwe dide gundê 
Xizna, ku  nêzîkî bajarê 
Qamişlo ye,  û li wir bi cî 
dibe û dixwîne. 

Seydayê Hêja
Seydayê hêja şêrê Berzanî
Pîrê dilovan hemî kurdan î
Nav û dengê me te kir xuyanî
Bi ceng û mêrî daye cihanê
Jan û derd û kul ji ber me dîne
Dar û bax û gul qîr û girî ne
Kurdê Kurdistanî îro bê cî ne
Piştî çûna te tev da xemgîn e
Çûna te hiştin jar û birîndar
Bê dest û pişt in bê tevdîr û 
kar
Dijimin dilîstin li ser lat û xar
Mîna beraza û hiriç û gurê har
Dijimin dilîzin bi kêf û şadî
Hov û kevnar in zordar û madî
Bê hîn wijdan bê dîn û dadî
Ta kû bimînin nadin azadî
Heya pêncî sal barê pir giran
Daye pişta xwe te bo neşte-
man
Tê da xuya ye mafê Kurdistan
Da kû nemînê ber dar û destan
Ketî meydanê wek Restemê 
Zal
Bi top û sarûx bi şûr û mirtal
Li deşt û zozan di lat û berpal
Wekî şape tû dikê nalenal
Ta kû bigêjin jîn û rizgarî
Pêlan û tevdîr hîn û şiyarî
Kok û bo niyad Kurdak û Arî
Bona neşteman bikin diyarî

Firat
Firato ey Muradê min ji kû tê
Ji ezman û gulîstanê buhiştê
Dizî tê ser cihê min jê derî tû
Hemî zêr û dirav û gewher î tû
Hemî hîn û jiyan û xêr xweş î
Bi halan û bi dîlan û xiroş î
Ji nav lat û der û kendal û ça-
lan
Ji baran û ji berfan û newalan
Ji deşt û çol û zozan û zinaran
Çiya û hêrik û derbend û xa-
ran
Ji mêrg û çîmen û bax û 
gulîstan
Ji dehl û kozik û berpal û 
bîstan
Nizanim tû ji erdê ya ji banî
Di rengê xwe ne wek avê 
cihanê

Civîna Nemira 

Zerwan 
Di tim wek min dinale
Dil bikul û birîndar
Xuya ye pir bêhal e
Vejîndar û evîndar
Digotim ey birader
Çi ye derdê te bêje
Çi tevdîr û çi tevger
Ma iê derek bi rêje
Zîwer
Kula dilê min welat
Gelê jar û belengaz
Bo çi nagêjî felat
Carek nabî serfiraz
Gelo dijimin xedar in
Kurdan didin barkirin

Zihak û koremar in
Hê wek berê agir in
Kesê tînin dewsa wan 
Dihêlin bê ked û kar
Didêrin çerm û tawan
Bê erd û cot û cûbar
Zerwan
Ji her alî xuya ne
Welatê me distînin
Di nava me bela ne
Îro em ejnebî ne

Mele Ehmedê Palo  
bi çar zimanan 
dizanî:Erebî, Farisî, 
Tirkî û zimanê Kurdî 
bi hemî zaraveyên xwe 
ve. Lêkolîn û lêgerînên 
xwe li ser wêje û dîroka 
Kurdistanê pêş de dibe. 
Di wê demê de dest 
bi helbestên kurdî û 
nivîsandinê dike. 

Ji ber ) Dûrkirina çend 
mezinên Bedlîsê ( Palo pir 
xemgîn e , hestê wî yê netewî 
diherike û di vê helbestê de 
dibêjê
:
Ji te sergûm kirin pir mela û 
şêx û begler
Kirin qefle , kirin bir edîb û 
mîr û serwer
Didane ber gem û darberî 
dane Anadol
Birin bê çek seraser didane 
ber pî yû sol
Di gel bav û keçê û dê kur û 
ap û birader
Bi agir hin kirin kê ji cî tevde 
kirin der
Di gel lêdan û kuştin birçîbûn 
û hejarî
Li ber sator û xiştin jev kirin 
parî parî
Binê Sadûn û Gulşen di As-
parta dinalin
Kirin hebsê , kirin ben ji ça-
van xwîn dimalin
Mele Se'îd Efendî di Aspata 
nexweş e
Di bê Hemdî Efendî di dilda 
xem dinoşe

Sergûm kirin Were cem min birader navê 
xwe têxe lîstê
Da em hemî beraber herin 
baxê buhîştê
Ji berdora were der bi min ra 
her binale
Binê yarê dilawer kekê te pîr 
û kal e
Efîf kanî li kû ye şehîdê hey-
deran î
Xortê çeleng û nû ye wekî şêr 
û beran î
Xwe da kuştin ji bo me ji 
bona dîn û dewlet
Dida hiştin ji bo me welat û 
nav û rûmet
Reşîd Axa di gorê nexweş û 
dilbirîn e
Civatek dane dorê dibê qê 
ejnebîn e
Ji Nesredîn bipirse çima tu 
pir dinalî
Gelo ew dil bi tirs e we ya ma 
bê hevalî ?
Dibê ez dilbirîn im ji ber doza 
welatê
Nexweş û mest û dîn im ji ber 
gel û felatê
Nizanim ev çi derd e tenê li 
ser me kar e ?
Bûye zinar û perde ronî ne 
kar û bar e
Çilo xelkê cîhanê xudî zar û 

ziman in ?
Berî dane jiyanê em bê hiş û 
nezan in
Ev e ku ez dinalim nexweş û 
dilbirîn im
Çiko bê zar û lal im bê xwen-
din û bê hîn im
Xebat û berleman im kitêb û 
tîp û name
Civîn û xwendevan im felat û 
çep û xame

Di 9ê Gulana sala 
1991ê de, li bajarê 
Qamişlo jiyana xwe ji 
dest da, û li goristana 
Mehmeqeyayê hat ve-
şartin.Mele Ehmedê 
Palo di 71  salên jiyana 
xwe de, 12  berhemên 
giranbûha afirandin û 
ji me re hiştin. Çi mixa-
bin, ji wan berhemên 
giran, bes dîwana wî 
ya bi navê "Dewr û 
Gera Kurdistanê" di 
sala 1994'an de bi tîpên 
latînî hatiye çapkirin.  

تفاقم ظاهرة التسول في قامشلو.. والجهات المعنية في سبات..! 
- الجمعيات الخيرية تقوم بتدوين أسماء من تعرفهم والقائمين على إدارتها ضمن قوائم توزيع ما يأتيها من مساعدات.

- لو كان لدي مصدر يكفيني سؤال حاجتي من المارة ماكنت تجدني جالساً على هذا الرصيف.

تعتبر مشكلة التسول إحدى المشكالت 
االجتماعية التي تفاقمت خالل سنوات 
الظروف  وليدة  تكن  لم  وإن  األزمة, 
تتصدر  اليوم  أنها  إال  رافقتها,  التي 
قائمة المشكالت التي ازدادت تفشياً في 
ظاهرة  إلى  تحولت  إذ  البالد,,  عموم 

بات الوقوف عليها أمراً ملحاً.
قامشلو  مدينة  شوارع  وتكتظ 
بين  موزعين  تراهم  إذ  بالمتسولين، 
مداخله  أرصفة  وعلى  السوق  ثنايا 
المارة,  عطف  يستجدون  الرئيسية, 
فقر  عن  وآخرون  جشع  عن  بعضهم 

وحاجة.
السابع عشر،   ربيعه  في   رعد شاب 

فاقد  الزور،  دير  مدينة  سكان  من 
وجد  اليمنى،  يده  من  ومعاق  البصر، 
يومه،  لكسب قوت  التسول وسيلة  في 
يصغره   الذي  أخاه  يصحبه  حيث 
بسنوات كل صباح من مدينة الحسكة 
ليفترش  السوق   قاصداً  قامشلو,  إلى 
إحدى األرصفة مكاناً يستجدي عطف 

الماّرة. 
عائلتي  مع  اضطررت  رعد:  يقول 
تنظيم  بطش  من  خوفاً  مدينتي،  لترك 

داعش, وقدمنا إلى مدينة الحسكة. 
أربع  منذ  اليمنى  ويدي  بصري  فقدت 
"شيلكا"  بقنبلة  لعبي   أثناء  سنوات, 
الشارع من مخلفات  في  كانت مرمية 
االشتباكات التي كانت دائرة في حيّنا, 
بي  تنفجر  سوف  أنها  أعلم  أكن  ولم 

وأصبح شخصاً معاقاً.
بوضعه  للتسول  لجوئه  رعد  ويبّرر 
العمل,  على  يساعده  ال  الذي  الصحي 
عن  عاطل  ووالده  جداً  فقيرة  فعائلته 

العمل, لهذا فهو مجبر على  التسول.
أما العم معروف, وهو رجل طاعن في 
السن، فوجد في أرصفة السوق مالذاً 
لتأمين  المارة  ملتمساً عطف  إليه  يلجأ 
قوته وقوت زوجته المسنّة، إذ ال معين 

لهما.
التسول  وسيلة  يتبع  لم  معروف  العّم 

إال لجوع وفقر حّل به, حيث كان يعمل 
اليوم  لكنه  متجول,  محروقات  بائع 

عاجز وال يقوى على العمل.
منه:"  دنونا  حينا  قوله  استطاع  وما 
أنا  ما  إلى  دفعاني  والجوع  الحال  فقر 
عليه اآلن, ولو كان لدي مصدر يكفيني 

على  جالساً  تجدوني  ماكنتم  السؤال، 
هذا الرصيف".

العم  بمعاناة  طرحه  نريد  ما  بدأنا   
المشكلة  لكن  رعد  والشاب  معروف 
فهناك  حالتهما.  بتوصيف  تنتهي  لن 
أعداد كبيرة ممن دفعتهم الحاجة, إلى 
للحصول على  التسول وسيلة  امتهان 

ما يعينهم على العيش.
الواضح  الغياب  يحضرنا  وهنا 
والفاضح للجهات التي يقع على عاتقها 
الوقوف على كهذا مشكالت مجتمعية 
لما لها من تأثيرات سلبية تنعكس على 
أو  بشكل  تتغاضى   حيث  المجتمع, 
بآخر عن التزامها تجاه هذه الشريحة .
 " محمد:  زوزان  د.  أكدت  وقد 
العمل  لهيئة  المشتركة  الرئاسة 
في   " االجتماعية  والشؤون 
مقاطعة الجزيرة  أنهم كهيئة معنيون 
بالمشكالت االجتماعية لتكون لظاهرة 
التسول نصيبا وافرا من اهتمامها, فقد 
وتم  أعمالها  برنامج  ضمن  أدرجت 
اإلحصائية  خالل  من  عليها  الوقوف 
أو  عام  قبيل  الهيئة  أجرتها  التي 
المالئمة  المشاريع  ووضعت  أكثر, 

لمجابهتها.

وعلّلت محمد عدم تفعيل ما جاءت على 
ذكره وتحويله إلى حقيقة على أرض 
التسول,  بظاهرة  يتعلق  فيما  الواقع 
بكثرة أعداد المتسولين وبعجز اإلدارة 
المادية  االمكانيات  رصد  عن  الذاتية 

لها، كون المنطقة تعيش حالة حرب.
ونفت محمد أن تكون أي من الجمعيات 

المجتمعي  بالشأن  المعنية  والمنظمات 
أو  مشروع  أي  طرح  إلى  بادرت  قد 
الجزء  بأن  نشاطها  ووصفت  مبادرة, 

األكبر محصور بتقديم الدعم النفسي.
ما من شارع إال ويزدان بالفتة مكتوب 
عليها اسم جمعية خيرية, وما أكثرها، 
المشكالت  فأين هي من واجبها حيّال 
هذه  في  بالمجتمع,  تعصف  التي 

الظروف؟. 
مكتب  "عضو  موسى  سهام  تقول 

الطفل" في جمعية جومرد الخيرية:

" نحن في جمعية جومرد نعتبر التسّول 
من اآلفات التي تصيب المجتمع، لكننا 
ما  وكل  منعها،  على  القدرة  نملك  ال 
هو  الظاهرة  هذه  إزاء  فعله  يمكننا 
لها  حلول  وإيجاد  أسبابها  في  البحث 
- حمالت  الفقيرة  العوائل  دعم   ( مثل 

توعية لألهالي - ايجاد فرص عمل(.

في  جومرد  جمعية  برامج  وحول 
ومنظمات  جمعيات  مع  التنسيق 
موسى:  أضافت  الشأن  ذات  مجتمعية 
مع  تنسيق  محاولة  هناك  "بالتأكيد 
بعض الجمعيات والمنظمات, حيث تم 
لها) شبكة  تشكيل شبكة محلية جامعة 
وطرح  الجهود  توحيد  بغية  أورورا( 
مشاريع تتبنى معالجة بعض المشكالت 
المجتمعية في مقاطعتنا, ولكننا بانتظار 

إيجاد جهات ممّولة لها".
وكون األطر الدينية هي إحدى الجهات 

المعنية باألمر, إال أننا نجدها متغاضية 
ذلك  أسباب  وفي  البقية,  حال  حالها 
الهاشمي"  دوران  الشيخ  أوضح 
في  المسلمين"  علماء  اتحاد  عضو 
حجم  ازدياد   " أن  الجزيرة   مقاطعة 
ظاهرة التسول في المجتمع يدل على 
الدين  علماء  قيام  في  خلل  هناك  أن 
والتي  الفكرية  الناحية  من  بدورهم 
المجتمع   أفراد  توعية  في  تتلخص 
من  هذا  الدين  تأثير  في  وتراجعٍ 
فالقانون  القانونية,  الناحية  ومن  جهة, 
والمستضعفين  الضعفاء  يحمي  ال 

والمحتاجين وهي مشكلة كبيرة".
أما على من تقع المسؤولية في رصد 
وغيرها  التسول  لظاهرة  الحلول 
أن:  الهاشمي  أكد  المشكالت  من 
الجهتين  عاتق  على  تقع  "المسؤولية 
المجتمع  تقودان  اللتين  االساسيتين 
السلطات  أي  القانونية،  و  الدينية   –
شؤون  إدارة  على  والقائمة  الحاكمة 
جدّية  بخطوات  القيام  فعليها  العباد. 
للمحتاجين  العمل  فرص  توفير  منها 
يتّم  التي  والضرائب  المساعدات  من 

تحصيلها. فللفقراء حُق فيها.
يشهده  ما  على  الهاشمي  وتأّسف 
بحسب  الخيرية  الجمعيات  واقع  من 
اطالعه القريب على نشاطها قائالً :" 
تعرفهم  من  أسماء  بتدوين  تقوم  أنها 
قوائم  ضمن  إدارتها  على  والقائمين 
وهذه  مساعدات  من  يأتيها  ما  توزيع 
وهنا  الكبرى.  الطامة  الحقيقة  في 
رقيباً  تكون  أن  الذاتية   اإلدارة  على 
حاسماً على ما تقوم بهً هذه الجمعيات 

وغيرها".
النظام  تقرأ  عندما   " الهاشمي:  وتابع 
تشعر  الجمعيات  لتلك  الداخلي 
 - قريباً   – وأنه  والطمأنينة  باالرتياح 
وغيرها  البطالة  على  القضاء  سيتم 
من المشكالت، ولكن حين النظر إلى 

أعمالها تجدها خالف ذلك".
ظاهرة التسول في تفاقم مستمّر وليس 
التبريرات  لدى الجهات المعنيّة سوى 
بها  المنوط  بالدور  قيامها  عدم  على 
حيّال المشكالت التي تعصف بالمجتمع 
اليوم، وليس في جعبتها سوى مشاريع 
الزالت في طور النقاش، إذ تطفو حينا 
وتختفي أحيانا، في كل اجتماع ميمون 
لها, علماً أن األمر ال يحتاج منها سوى 
خطوات أكثر جدية وتنسيق فيما بينها. 

هل يا ترى نسميها دول كبرى أم )كوبرا(؟ 
تلك التي تضّم علماء, يعصرون أفكارهم, 
لينتج عنها معرفة السموم, نحو قتل الحياة 
من بهيم ونبات وبشر, دون باقي األشياء, 
أدوات  من  أبدعوا  بما  يفتخرون  وهم 
فهل  القنابل,  بأم  قنابلهم  فسّموا  القتل, 
الشكل، حتى شّوهت األم  قاتلة بهذا  األم 

وحنانها؟ 
ذاك يقول لدّي أبو القنابل, وآخر ينادي: 
أنا لدّي جدّة القنابل, ودولة اخرى سوف 
تنادي: أنا عندي التي خلقت القنابل كلها؟
بوجه  تزمجر  كوحوش  واقفة  الدول  كل 
بما  ريشها  نافشة  كديوك  أو  بعضها, 
عندها من مواد قاتلة ويفتخر بتبّجح إن ما 

لديه أكثر قتالً وفتكاً, وأعم وأوسع. 
أن  أحدهم  يفكر  أال  األمور..  والة  يا 
يسير  نور  سيل  أفكاره  عصارة  تكون 
تكون  وأن  والسالم,  المحبة  طريق  في 
التكنولوجيا لديهم مرموقة وخيّرة, تحمل 
الحّب والحياة البهيجة إلى العالم, أال يفّكر 
أحدهم أن يرضى خالقه بما اخترعه، بأن 
تبحث هذه العقول عن ماء الحياة، تجمعه 

صاروخ  متن  على  وتدفعه  قَُرٍب  في 
ليرّش به العالم, لتنتعش البشرية جمعاء. 
الصواريخ،  تُفّجر  أن  هؤالء  يفكر  أال 
وينتج عن تفجيرها رائحة المسك والعود 
والعنبر, ليغّطي عبق أريجها السماء إلى 

االرض.
ُصّب  أم  سميك..!  بلباد  العقول  لُفّت  هل 

داخل رؤوسهم مسيل الحديد والنحاس؟
الحياتية  المبيدات  يكون صانع  أن  أيعقل 
ليس من سكان األرض؟ أيعقل أن يكون 
األطباق  مع  وجاء  بعيدة  كواكب  من 
الفتاكة  المواد  لصناعة  فاستـُغّل  الطائرة 
الشاملة، ألن العقل البشري ال يكاد يعي 
بأخيه  أنيفتك  يستطيع  االنسان  أن  حقيقة 

االنسان.
الملل  سيطر  البشر...  تعب  لقد  كفى..!؟ 
واالكتئاب على نفوسنا مما يحبط بنا من 
االمهات  أضحت  لقد  وعذابات.  بؤس 
واالوالد  أرامل  والزوجات  ثكالى 
واألخوة  مغتصبات  واالخوات  يتامى 
الى  هاربة  والناس  مدمراً  والبيت  قتلى 
المجهول في تيه وضياع، والمنازل خالية 

 يا علماء العالم..!

من أصحابها، والطائرات مدويّة، والمياه 
بالسّم جارية، وعما قريب ستصبح دور 

العبادة من المؤمنين خاوية.
إنها  للخراب..  شيء  هناك  عاد  ما 
الهاوية..! فال نعلم متى تصبح أو تمسي 
الكوارث على البشرية قاضية.. إنها نار 

حامية.
لقد  المروءة..  أهل  يا  الرحمة  حّركوا 

ماتت االنسانية.

اميرة خير الدين 

تحقيق : فنصة تمو
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كچێ... وغفوت.!
طه خليل

قالت لي الرسولة ومنذ البداية: » انتبه.. 
ان  يومها  واعتقدت  جدا.«  قاسية  فأنا 
بما  فلتكن قاسية  الوجود،  القساوة شرط 
موكلة  فهي  وتحميه،  وجودها،  تكفي 
بأرض الكفر والزندقة السياسية والثقافية 
واالجتماعية، وكانت اإلشارة إلى القسوة 
تطمئنني، انها لن تكون فريسة أحد، وان 
مرت بها ريح فلن تنهدّ كحائط قديم، وان 
هّزها حنين فلن تتقصف كريحانة، وان 
أهملتها يوما فلن تجزع ــ وأنا من أهمل 

حبيباته على الدوام ـ 
لنستعير منه نجوما وال  الليل  نناشد  كنا 
الليل ينتظر  نعيدها إال حين ننام، وكان 
حدث  إن  كان  مضض،  على  نجومه 
آخر  إليها  اطمئن  أرضنا،  في  تفجير 
الناس، وإن حان يوم ميالدها أنساه، وإن 
على  ألرميها  وردة  أتذكر  ال  مرضت 
سريرها، وال ورد في أرضنا غير الورود 
البالستيكية، وغير ورق »كلينكس« يتفنّن 
شكل  على  فيقدمونه  األعراس  باعة  به 
بيدها،  العروس  تحمله  بيضاء  ورود 
ويتكّوم  الصاخبة،  ليلتها  تقضي  حتى 
هناك  البالستيكي  الورد  أطراف  على 
غبار حماة الدبكة الكردية، إذ يشتّط بهم 
خيال حديدي يستعيرونه من مشروبات 
مغشوشة تباع سّراً، وتُشرب سّراً بعد ان 
يخلطها الشباب بكوال مغشوشة، فيختلط 
األمر على األهلين ويعتقدون ان األبناء 
يكرعون الكوال في العرس، وال يفهمون 
الحماسة والحرارة التي تزداد في عيونهم 

وخصورهم باستطراد. 
الرسولة القاسية تنتظرني أياما وال أمّر 
إال بخيالها شبحا هزيال، وظال نحيفا كعود 
جاف، تنتظر حتى أتذكر نعومتها، وأرمي 
وكمؤمن  ألصلي،  يديها  بين  سجادتي 
داَخله الشّك أخطأ بالصالة والتقدير، فال 
أهتم بعدد الركعات، وال بفواتح الكالم... 
وأتذكر أنا الذي بكى على النساء، وأهمل 
حبيبات مررن كالنيازك في ليل العزلة.

الرسولة القاسية لم تترك حيرتي تطول، 
اذ بدأت تذبحني بسكين لم تشحذه، سكين 
أعمى ومثلوم، ولم تنظر في عيني وهي 
تجحظ من ألم الجّز البطيء، ومن بعيد 

يأتي إلّي صوت سلمان الموسى:
 »يحك لي أسكن الوديان همالي.. وأرابِع 
الخذ  وحشي...  مثلهم  وأصير  الوحش 
عالراس من غض الثرى واحشي... من 
أنا وحشي...  المعزة صرت  ذيج  عكب 
واصبحت مفجوع هم أهلي وهم مالي... 

واوووه يا مال.«
لكن هذا ليس حزنا وال قساوة، وال خيبة 
أمل، بل تذكير بما قاله النّواب ربما: » 
صندوك  مثل  حزييين..  لكن  حزن  مو 
العرس.. ينباع خردة عشك، من تمظي 

السنين.«
ولم تمض » السنين » كل ما في األمر 
اننا استبدلنا » يوم العلم الكردي«  ببوحنا 
األعالم  ماليين  وتنكست  احترقت  حين 
والحناء،  بالدم  مخضبة  أعماقنا،  في 
الرسولة  لتذكرني  أشهر  إال  تمض  ولم 
بالقسوة التي عنتها وما أدركت، وها هي 
بين جيشين من سندس، وتبعدني  تباعد 
عن الشامة قديمة، إذ توّسدت مع رعاة 
وأنا  الحنون،  ظلّها  وماعزهم  حنينها 
خجول إذ أرى الصحراء تخلو من عشب 
الطواف، كان صوتها رائحة العشب إذ 
تمّر بها شفرات الصباح، هي كانت ضوء 
تعبر  وكانت  الحرب،  وفتنة  روجآفا، 
خيالي كسنونوة تعبر الغيم، كانت تقرب 

الموت مني.
 كجى.. أما زالت أطرافك تضيء كحباحب 
الصيف، وحجارة الطريق تتألم إذ تمرين 
إذ  الدرج  سيراميك  ويتألم  الطريق،  في 
تنتظرين، ويتألم المارة، والشال الحريري 

على كتفك، الشال الذي كنت دودة قزه.
أما زالت الفراشة ترمي ذهبها على يديك.؟
على  مضيء  كسيف  تتمددين  زلت  أما 

سرير مخيلتي؟
أنا ما زلت اقطع الليل بسكين االنتظار، ، أنا 
الذي انتظرت خمسين سنة، وما وصلت، 
كل ما في األمر انني غفوت عنك.. وسهُت 

عن القسوة .. كجى وغفوت.
وتلك وحشتي.

- Destpêkê wekî hevrikiyê di navbera min û bavê min de ji aliyê şêweyan ve çêbû.

- Dema ez li leşkeriyê bûm, min şêweyê Monalîza li bin konê xwe çêkir.

- Şêwekarê ku min kesayeta xwe di karê wî de didît Murteda Katozyan bû.

Bihtirî xwe ez li ser folklorê Kurdî kar dikim, her wiha tabloyên ku rûdêm tê de 

diyar be.
Hêviya min ew e ku em bi tu bendan ve ne girêdayî bin, û bi serbestî karê xwe bikin.

Şêwekar Ferîd Hiso: Min biryar da ku ez di 
jiyana Şêwekariyê de nav û cihê xwe çêkim.- 

 - Wekî şêwekar, Ferîd Hiso kî 
ye,li kû û kengî ji dayîk bûye?
Ez Ferîd Ebdulkerîm Hiso 
me.Di 20'ê meha  11'an li sala 
1976'an li gundê Xirbê Iniz, ku 
li ser rêya Hisiça ye,  ji dayîk 
bûme.
Di 3'ê saliya xwe de em hatin 
bajarê Qamişlo û li taxa Kornîş 
bi cih bûn.
Xwendina xwe ya seretayî ta 
refa 3'yan min li dibistana Lîwaa 
qedand.Paşê ez çûm dibistana 
Mesarif û ta refa 6'an ez li wir 
mam.
Xwendina xwe ya amadehî li di-
bistana Erebistan û ya navendî li 
sanewiya Çandinî bi pilene bi-
lind min bi dawî kirin.Peyman-
geha Çandinî li Helebê ji min re 
derket, lê ji ber hezkirina min ji 
şêwekariyê re, çi xwesteka min 
ji xwendina çandinî re êdî hew 
ma û min biryar da ku ez di ji-
yana şêwekariyê de nav û cihê 
xwe çêkim.
Di sala 96'an de ez çûm leşkeriyê.
- Bi çi rengî we behreya 
şêwekariyê li cem xwe dît?
Bavê min gelekî kêfa wî ji 
şêwekariyê re dihat. Dema ku 
em zarok bûn bavê min carekî 
li ser dîwarê mala xalê min 
şêwe û resmên gulan çêkirin û 
pirî caran li ser lênûskên me jî 
qaz û quling çêdikirin, vê yekê 
bala min gelekî kişand û min di 
9 saliya xwe de biryar da ku ez 
şêweyan çêkim.
Destpêkê wekî hevrikiyê di nav-
bera min û bavê min de ji aliyê 
şêweyan ve çêbû, bi domana 
demê re resm û şêweyên min ji 
yên bavê min xweşktir bûn.
 Di vê qonaxê de min rêya xwe 
dît û dest pê kir.
Li dibistanê dema ku di waneya 
şêwekariyê de mamosteya me 
bixwesta ku em sêvekê çêkin, 
min komek ji mêweyan çêdikir.
Gelekî kêfa mamoste dihat û 
her cara ku min resma xwe pêş 
bikira pela min jê dikir û ji xwe 
re dibir. Bi vê yekê bawreîya 
min bi min zêde bû û ez her 
bendewarê waneya şêwekariyê 
bûm li dibistanê.Ji refa yekê û 
pê de, her timî rêznameyeke 
serkeftinê didan min ji ber 
şêwekariya min.
Her ez mezin dibûm, hezkirina 
min ji şêwekariyê re jî bêhtir 
dibû.
- Hûn tevlî çi peymangeh û 
korsên hunerî û şêwekarî bûn, 
an bi renngekî xweser hûn hîn 
bûn?
Ez tevlî tu cih û korsan nebûm, 
lê min ji xwe re pirtûkên 
hîndariyê tanîn, hem pirtûkên 
nexşnivîsê)Textît( hem ên 
şêwekariyê.Bêhtir pirtûkên 
Mihyedûn Talo min dianîn, li 
pirtûkxaneyên me tiştên ku me 
dixwestin gelekî peyda nedibûn.
Min diviya rêya serwerên 
şêwekariyê bişopînim, her min 
li Tabloya Monalîza dinihart,  ez 
lê diponijîm.Ji vê yekê dema ez 

li leşkeriyê bûm, min şêweyê 
Monalîza li bin konê xwe çêkir, 
piştî ku hevalên min ew şêwe 
dît gelekî nav bi min dan , êdî 
baweriya min xurtir bû.
Ez dikarim bêjim jixweber ez 
hîn bûm.
Li leşkeriya xwe jî ez ji seqaya 
şêwekariyê dûr neketim, dema 
ku fermandarê hengê resm û 
şêweyên min dîtin, di cî de ez 
kirim rêvebirê şêwegehê.
Ji ber cihê leşkeriya min li 
Himsê bû, ez her timî dadike-
tim bajêr, li wir min Corc Karat) 
Birayê Can Karat( nas kir, her 
wiha Fayiz Dalatî û Ednan Şêx 
Usman jî. Wan her sêyan ez hînî 
tiştên nû kirim û bi saya wan jî 
min gaveke din avêt.
- Şêwekar û dibistanên nimûne 
ji bo te kî bûn ?
Min gelek şêwekarên navdar 
dişopandin, lê şêwekarê ku 
min kesayeta xwe di karê wî de 
didît Murteda Katozyan bû, ji 

ber şêweyên wî jî her trajîdya 
û xembarî lê hebûn, ez jî di 
şêweyên xwe de êş û xemgîniyê 
raber dikim.Ez ji dibistana 
rasteqîn )Waqi'î( nêzîk im, ser-
boriya min di şêweyên veder 
)Tecrîd( de kêm e.
- Alavên ku hûn bikar tînin ji 
bo şêwekariyê?
Ez bi rûnî )zeytî(, bi kûmir) 
Fehim( û li ser camê jî 
diresimînim, rengên li ser 
camê Vêtrayî ne vekirî ne.Yên 
rûnî masûre ,hetwan)merhem( 
û havlêk)firçe( ne.Her wiha 
bi rengên avî jî şêwyên xwe 
çêdikim. Li van deran peyda 
nabin, pirî wan ji Şam ,Lubnan 
û îmaratê ji min re tên. Ji ber ku 
divê resm şahîk be, da spehî der-
keve.Li ser granêtê jî dikolim, û 
şewata li ser textî jî dikim. Her 
tişta ji hunera şêwekariyê nêzîk 
be kêfa min jê re tê û karînên 
min tê de heye.
Lê herî zêde ez di şêweya 

kumirîn)Fehmî( de ez xurt im û 
kêfa min pir jê re tê.
- Di destpêka karê xwe de we 
çi astengî kêşan?
Bi rastî tişta herî zêde me 
astengî jê dikêşan û ta vê demê 
jî em wan astengiyan dikişînên, 
peydanebûna alavan e.Ji ber em 
ji derveyî welêt dixwazin, dema 
ku werin jî dibe ku ne bi dilê 
me bin.
Ji xwe di destpêka min de jî, 
me nedikarî tişta li gor dilê xwe 
çêkin, anku folklor û serwerên 
Kurdan qedexe bû ku em çi tiş-
tan ji bo wan çêkin.
Wekî din jî li ser asta civakî, tu 
kesî destek neda me, ne jî bûn 
asteng ji me re.
- Civaka Kurd , çawa li 
şêwekarîyê dinihêre û bi çi 
pîvanê dinirxîne?
Guhertin di navbera îro û duh 
de heye.Navend pir bûne û 
êdî endamên civakê nêzîk in ji 
tabloyên me.Helbet civak sede-
ma pêşketina me ye.
Ez bawer dikim sûncê şêwekaran 
jî bû, bi rengekî berfireh 
pêşangeh nedihatin vekirin û 
ne jî şêwe û tablo li nêv milet 
nedihatin belavkirin, lê roja îro 
guhertin çêbûye. Piştî ku civaka 
me ji şêwekarên xwe hay bûye, 
êdî ew jî bendewar û çavdêrê 
berhemên me ye.
- Ji bilî şêwekariyê hûn 
nexşnivîsê(textît) jî dikin, 
hûn çawa dikarin li ser vê 
biaxivin?
Wekî min got ez şêwekar im, lê 
min li tîpan dinihart, di mejiyê 
xwe de hemî enîşk û goşeyên wê 
dipîvan û bi rengê resmê min 
dixwest çêkim.
Ji ber vê yekê min rêya 
nexşnivîsê şopand, ji ber min 
dît ku nexşnivîs tekûzkirina 
şêwekariya min e, anku hev du 
temam dikin.
Ez bi xêzên )Xet( Nesix,Elfarisî, 
Dîwanî,Ruq'a ,Kûfî û Hunerî 
dinivîsim.
Ji ber ku ez debara mala xwe jî 
bi textîtê dikim, ez neçar mam 
dewam bikim.Ez bawer im ku 
roja îro xêz û nexşnivîs jî keti-
ye di warê şêwekariyê de, ji ber 
carinan em tîpekê dikin şêwe û 
tablo, çi tîpên Erebî bin çi yên 
Kurdî.
- Berhemên te li kû derê û 
li çend pêşangehan hatine 
pêşandin?
Hunermend Eşref Elyas ez 
vexwestim ji bo vekirina 
pêşangehekê li Lubnanê, di 
sala 2011'an de li Lubnanê min 
û Eşref Elyas bi tabloyên xwe 
her duyan ew pêşnageh vekir.
Ji bilî wê me bi hevkarî li Amûdê 
pêşangehek vekir, li Navenda 
Mihemed Şêxo li Qamişlo û li 
Navenda Subarto tabloyên me 
hatin pêşandan.
Di sala 2010'an de jî li Dubeyê 
min karê şêwekariyê kir û ez ha-
tim vexwendin ji bo beşdarbûna 
di Pêşbirka Emîr de, lê ji ber 
hin sedeman ez nemam û vege-
riyam welat, bi tenê li Dubeyê 
min pêşangehek li Elqerye Ela-
lemiye de min vekir.
Herî zêde sedem ji min e, ji ber 
ez bi debara malê ve daketime 
ji vê yekê derfet çênebû ku ez li 
gelek cihan berhemên xwe bi-
dim pêşandan.
Aniha ez karê xwe û vekirina 

pêşangehekê dikim, di demeke 
nêzîk de dê were vekirin.
- Di tabloyên xwe de bêhtir 
we giranî daye çi?
Bihtirî xwe ez li ser folklorê 
Kurdî kar dikim, her wiha 
tabloyên ku rûdêm tê de diyar 
be, wekî şêweyê kalemêran.
Her çi qas tabloya ku ez çêkim 
zehmet be, ez bêhtir xwe tê de 
dibînim û bi kelecanî dixwazim 
lê kar bikim.
Ji ber çi min rêya folklorê Kurdî 
şopand,da ku beriya ji nav biçe 
were belgekirin çi bi şêweyê be 
çi bi helbest û bi hemî warên 
hunerê be divê ku were qeyd-
kirin û mayînde bimîne ji hemî 
nifşan re.
Di bîrdanka me de şêweyên Ew-
ropiyan hatiye kolan, darên kaj û 
xaniyên sêenîşk her kes çê dike 
ji ber yên Ewropiyan e.Ji bo çi 
ne darên tû û xaniyên kelpîç? Ji 
ber di warê şêwekariyê de ew li 
pêş in û bi rengekî berfereh belv 
kirine, em ê jî şaristanî û folklorê 
xwe li nêv neteweya xwe û li 
hemî cîhanê bidin belavkirin.
Divê ji vir û pê de em kelpêç û 
kewên xwe biresimînin.
- Sedema Mayîna we li vir çi 
ye, Gelo vexwendin ji derveyî 
welat ji we re hatiye?
Ji Almanya û hem ji başurê 
Kurdistanê jî vexwendin ji min 
re tên, lê kêfa min ji xerîbiyê 
re nayê.Yekem car di jiyana 
xwe de ez sê salan li Lubnanê 
mam.Lê ez gelek êşiyam û her 
min digot ez fetisîme. Dema li 
Lubnanê min tabloyên xwe di-
dan xelkê, hestekî xembariyê 
bi min re çêdibû , ji ber min di-
got tabloyên min li vir yê xerîb 
bimînin lê li welat tabloyên min 
her li cih in.Min biêş digot ez ê 
vegerim welatê xwe û tabloyên 
xwe bê buha bidim miletê xwe, 
da dema rojekî me koç kir jî  her 
berhemên me li nêv miletê me 
bimîne.
Her çi qas xelk dibêjin ku şer û 
tirs li vir heye, lê ez xweşî û kêfê 
her li vir dibînim.
- Ji bo şoreşa Sûrî û ya Roja-
va bi taybet we çi pêşkêş ki-
riye, û hûn ê çi pêşkêş bikin?
Helbet kêmasî ji milê me ve 
heye, ji ber wekî şêwekar hîn 
em negihane hev û me hevben-
diyek ji bo pêşkêşkirina tiştekî ji 
vê şoreşê re çênekiriye.
Dema ku hin pêşangeh ji bo 
vê yekê vedibin jî, ez lê beşdar 
nabim ji ber tu hest dikî ku her 
tabloyek tiştekî dibêje û her yek 
ji deverekê ye.
Anku tiştekî hevpar û dagirtî ji 
bo şoreşê hîn nehatiye pêşandan.
Em dikarin Kobanê bidin 
mînak,diviyabû ku me ew 
mêrxasî û trajîdya, bi giştî biki-
ra şêwe û li temamî cîhanê belav 
bikira.
- Rêveberiya Xweser bi çi 

rengî ji we û tabloyên we nêzîk 
dibe, gelo çi alî piştgîriya we 
dikin?
Ez wekî kesayet, hîn tu kes ji 
min nêzîk nebûye û astengî ji 
min re çênekirine, lê gazinda 
min ew e ku aliyên têkildar bi 
mijarên şêwekariyê ve bi tenê 
xwe li çend kesan digirin û ge-
lekan ji bîr dikin, bi rastî kêmasî 
di vî warî de hene. Ez bi xwe 
sedemê nas nakim çima, lê tekez 
dikim ku sedem ne siyasî ne.
- We di rêya tabloyên xwe re 
diviya çi peyamê bigihînin?
Xwesteka min di vî barî de 
bêhtirî xwe neteweyî ye, min 
divê ji tevahî cîhanê re tekez 
bikim ku Kurd hene, ne kêmî 
miletên cîhanê ne.
Ger tu Îtalî bî yan Ferensî bî, 
Kurd jî bi qasî te behreya xwe 
heye , lê dibe ku mercên aborî û 
ewlehî kelem li ber me danî bin, 
lê nabe sedem ku fikr û destên tu 
kesî ji yên me xurtir bin.
- Şêwekarî li Rojava, ber 
bi kû ve diçe...Pêşketin an 
paşvemayîn?
Na, pêşketin heye û gelekî jî.Em 
çirûskeke xweş dibînin û geşbîn 
in ku tiştine baş dê werin kirin.
Lê car dî dibêjim, divê ku em 
jî wekî şêwekar xwe li hev dû 
bigirin û hevbendiyeke baş ava 
bikin.
- Gotina dawî.
Hêviya min ew e ku em bi tu 
bendan ve ne girêdayî bin, û bi 
serbestî karê xwe bikin.
Her wiha banga min ji bo hemî 
şêwekarên li derve heye,ku 
li welatê xwe vegerin, ji ber 
pêwîstiya welat bi wan heye di 
dema îroyîn de.
Divêm bibîr bêxim ku, kesê ji 
pêşî û ta aniha jî hevkar û alîkar 
e li gel min, Birayê min Wehîd 
e. Sipasdarê wî me li ser ked û 
alîkariya wî ji bo min.

Di bîrdanka me 
de şêweyên Ewropiyan 
hatine kolan, darên kaj 
û xaniyên sêenîşk her 
kes çê dike ji ber yên 
Ewropiyan e.Ji bo çi 

ne darên tû û xaniyên 
kelpîç?

Hevpeyvîn: Bûyerpress

ليتني عرفتك قبل أن أعرفك
يعز علي

ماض لم أعشه
معك
**

في انتظارك
عقارب ساعتي

تلدغني
**

في عينيك
لغة بكامل مفرداتها
وأنا قارئ كسول

**
الدمعة التي تنساب
بهدوء على خدك
تحفر في قلبي

أخدودا
**

الرصاصة التي أخطأت صدر الضحية
أصابت صدر شجرة

صادف وجودها هناك ذات اقتتال
جرحها أبيض ندّي

لحاء متناثر في مدى ظلها
لم تهتز لها ورقة

ولم تنزف
األشجار تنزف فيما بعد

وال تعلن موتها سريعا كالبشر

ترعاها جذور موغلة في الوطن
**

ماذا وهبت للمطر
لينسج حول خصرك

كل هذا الضباب

الوحيد ليال 
في الغربة

شمعة تحترق
وال تضيء

**
كفراشات غضة في الظالم
كلما لمحنا بصيص نور

من بعيد
مضينا بهدوء
نحو احتراقنا

**
دائما

أعدو الهثا
في مضمار نظرتك

و دائما
أسقط قبل خط النهاية

بقليل
**

ال زلت أنتظر
الخميس الفائت
على موعدي

للقائها
**

لم يعكر صفو مائي
اال من شرب مني

ذات عطش
)قال بئر مهجور(

**
تبكي هناك

وتجري دموعها
على خدي

هنا
**

عذرا
متأخرا أدركت

بأن بكائك
كان يليق أكثر

بحنجرتي
**

شاماتك
مقدسات حددها هللا

على تضاريس جسدك
مزارات لقبالتي

**
ليتك لم تأت
أخرجتني
من نشوة
انتظارك

**

ومضات

د.علي بيجو 

*هذا احلب أخضر*
ضع شفتيك حيث األلم
هنا ..هنا و هنا أيضا

اسحب قلبي من صلصاله
و اغسله بمائك

ليتطهر من الجرح والتمنّي
هذا الحب أخضر

كنافذة من الجنة فُتحت
نحن الهائمون

بسواد في الجسد
ودم مالح

نحمل الشعر جثة على صدورنا
ونلهث...

...
اليوم 

مصيري ال أوقنه
 سمائي غرفة باهتة

وغدي !؟ :
وعدت ابني أن أعود

فال تدع طفال يا حبيبي 
ليلى يونس نقاش _ الجزائرعلى الباب ينتظر.

 يوم للتوت  
يدخُل التوُت أياَمه 

وتبقى قبضةُ يدي مشدودةً 
ال يفلُت مني سوى أيامي العجوِز 

ما كان لي أن يتوجَب 
على كل شارٍد يبقى كي ال يغدَر به 

الهواُء. 
أعيدُ ما يفلُت مني 

حين تركُت حواسي وهي تدوُر 
وتحلُم في الظالِم 

تنظُر في يقيٍن شبيِه بالموت 
أصعدُ من قلٍب خافٍت 

ال أطلُب شغفاً 
اعرُف ال حياةَ تنتظرني 

في ليلٍة باردةٍ.

أطمئن ضجري وأستدير له 
وأضحُك حين تناُم الكلمةُ الطيبةُ 

معي.
***

نَْم أيها الليُل 
ال حاجةَ لي بَك 

سأمسُك السلَم بيدي وأنا أصعدُ الحياةَ 
كما تناسبني بهذا النقاِء 

ليتَك تخرُج فأنا معدودةٌ أصابعي 
وهمي أسوأُ من خراٍب 

ال بديَل للموِت سوى الحياةِ 
وال بديَل للحّبِ حين تناُم الخيانةُ 

محمد رفيبسواِد وجٍه!.

   فراق

مصطفى مصطفى

رغَم رحيلِك الجامح
بحِق قلٍب رّممِك

فخذلتِِه
ً تاركةً إياه ذبيحا

على مقصلِة الحياة
أهواَك.

 ذاك ما حفرته
على شحمة أذني

وحجبُت كلَّ شيٍء سواها
تداعبني الشوارُع 

حين مروري 
بزواياها الشاحبة لغيابِك

وأيُّ طريٍق لم يالمْسهُ قدماِك 
وأنِت في سهٍو،

تختلسني من وحشتي 
ألحضن - رغماً وأمراً- بريَق 

عينيِك 
أشعُر بأنّي أحتضُر

من  تبقى  ما  وأسترسُل 
مفرداٍت

باتَْت ذكرى لِك 
في مسودِة ذاكرتي
إلى قاموِس فكرِك

علَّها تترجُم وتوقُظ

روحاً طاَل سباتُها
وباَت يجرُدِك من إنسانيتِك. 

جديلة قرب النهر

ودائعية  شعرية  ألواح  من  تشكيلة 
داوود  حكمت  عبرها  التي  لألزمنة 
لكن  توقفه،  أو  عندها  يتوقف  ولم 
التي  هي  بالذات  )دمشق(  األمكنة 
العودة  على  وأكرهته  الشاعر  عطلت 
الحرب،  من  سنوات  ست  قبل  إلى 
والموت  معانيها  بكل  الحياة  حيث 
جنب،  إلى  جنباً  يعيشان  مغازه  بكل 
وفي رخاء وتآلف ال حدود لهما، كأن 
الشعر هنا يتشبّه بالسياسة في تقطيعه 
للحياة نفسها، مْن كان يحفل بتفاصيل 
بأم  الموت  يبصر  كان  ومْن  الموتى، 
أزمان  في  ويحضنه  يتلمّسه  عينه، 
أكثر  يعيش  أن  يريد  كان  مْن  كثيرة، 
في بلد يكون فيه العيش مستطاعاً بكل 

شساعته؟

الموتى،  يرثون  الموتى  بات  لقد   
به  والتغني  بالموت  االحتفاء  وأصبح 
كأنه  لسوريا،  رسمياً  وفولكلوراً  عادة 
الشعر  ظل  ذلك  ومع  بالحياة،  احتفاء 
آخر  معنى  تقديم  بنفسه مجرباً  يقصى 
المجاني،  والفتك  والهالك  للموت 
البقاء  برهنة  لمعركة  اللغة  لتتحّضر 
والهجرة عبر تغيير الكثير من معاني 
اليومية  الحياة  ودالالت  ومفردات 
داوود عرف جيداً  والذهنية، وحكمت 
رغم التباس اللغة، أن الشعر ال يموت 
أنه  أبداً، وإن توقف هنا أو هناك، إال 
مداوم في حب الحب ودمشق واألشياء 
)الموت  فكلمتَْي  واألنا،  الحميمة 
العدم  إلى  تفضيان  لديه  والحياة( 
المنظور المرئي، وإن كان المرئي هنا 

ليصار  الموت،  يغلفه  حضوًرا جسديًا 
إلى هالم، وإن العدم غياب للحياة التي 
ال تظهر إال مختفية في شكل من إشكال 
داوود  نص  في  شيء  كل  الالمرئي، 
هالم،  في  هالم  النهر(  قرب  )جديلة 
وثمة ما هو أكثر من هالم وأكثر من 
ق  العدم نفسه، ثمة مسافة بين إن تصدِّ
الموت وتجعله صديقاً يعيش معك كما 
ب  تكذِّ إن  تعيش معك قصيدتك، وبين 
يقين  إلى  بالنهاية  تفضي  التي  الحياة 

يصبح جزءاً من قصيدتك. 
عادي  قارئ  يمكن ألي  التي  القصيدة 
في الشعر أن يرى فيها روحه وموطئ 
إنما  تلّوح ليس وداعاً  يد  إذ ثمة  ألمه، 
ق  نصدِّ نحن  للموت،  أو تضرعاً  نداًء 
واحدة،  واحدة  تودعنا  التي  الكلمات 
فيه  يناهز  التي  األولى  المرة  هي  بل 
الشعر من نفسه، إلى هذا الحد الفظيع 
الفجيعة  من  الحد  هذا  إلى  األلم،  من 
لها،  ومعانقاً  ومصافحاً  )السورية( 
حكمت  لدى  والحياة  الفجيعة  كأن 
تقتسمان  سراً،  تزاوجتا  مثليتان  هما 
هستيرية  لعبة  في  والغياب  الحضور 
األمكنة  وتحتضنها  البالغة،  تسيّرها 
من  جدلية  هي  واإلنسان،  واألشياء 
يبقى ويزول، من يرى ويغمض الحياة 
حكمت  هالمية  في  شاعر  قلبه،  في 
داوود وشفافيته، يصعب على الحرب 
أن تسلبه من الشعر والتشكيل والحب، 
فالحب في نصوصه جسر بين السماء 

أبدي  وصك  اتفاق  بينهما  ونقيضها، 
تفترض  مثلما  المتبادل،  لالحترام 
الشعرية  والشرائع  األعراف  قوانين 
الحرب  قصيدة  من  جاعالً  المتعارفة، 
تاريخاً جديداً أو تدويناً صورياً لإلنسان 
السوري، لقد أفاد داوود من نظام القصة 
القصيرة جداً، عبر صوره الكثيفة جدا 
اإلشارات  قاعدة  على  يبتكرها  والتي 
معنى  له  شيء  ال  حيث  البسيطة، 
متداخلة  لوحات  هو  ما  بقدر  مركزي 
ومتناقضة، مشفَّرة بكلمة أو مفردة، أو 
إيمائية  حتى صورة، أو مجرد حركة 
موهبة  على  يعتمد  كله  وهذا  منفلتة، 
تلك  على  المرّكز،  الشعرّي  القّص 
الشحنة اللغوية السريعة الخاطفة، التي 
تتحرر  هنا  فاللغة  نيزك،  سقوط  تشبه 
من بساطتها وداللتها وتشابكها، لتّوطد 
عالقة أخرى بين االنفعاالت الحسية، 
طاقة  وبين  وتوابعها(  الحرب  )آثار 
إلى حالة  التي تصل  القصوى  التعبير 
لقد أسهم داوود في  الهذر واالنفالت، 
إعادة الفعل الشعري إلى المتن، ليظهر 
الشاعر بكامل أناه، ويعلن عن صناعة 
الجمال دون مختبر أو معمل بالغي، 
مقاربة  وال  للتجريب   مكان  ال  فهنا 
خارج  إيقاعي  كمعيار  إال  للسردي 
ما  إال  ينتج  ال  فالشاعر  نفسه،  الشعر 
ولدت  ثقافة  منطوقة،  ثقافة  من  ورثه 
إن  القيم وزوالها، هذا  من خراب كل 
)هنا دمشق  للزوال معنى مرادفا  بقي 

جدائل دم ورصاص، نلعب الشطرنج 
نجدل  اآلتي،  الموت  نخب  ونشرب 
واألسود،  باألبيض  الخانات  شعر 
ستنتهي  اللعبة  دامت  ما  نكترث،  ال 
بموت الملك. حين ذبلت منّا وردة؛ لم 
تقو أكفنا المشلولة على حمل نعشك( 
حكمت،  كتابة  من  آخر  جانب  في 
ويدفن  هنا  يظهر  ما  نعثر على حب 
شيء  كل  الحرب  دفنت  لقد  هناك، 
يلملم  أن  يحاول  الشاعر  لكن  معها، 
رائع،  تشكيل  في  الخراب  هذا  كل 
مستفيداً من تضادات اللغة وتنافرها، 
ومن بطش الواقع وعياً جديداً أصبح 
فيما بعد إسهاباً جمالياً، ومشهداً شيقاً 
لسيرة  روحياً  واقتراحاً  للمشاعر، 
جمالياتها  بكل  الحرب  يعيش  شاعر 
للحرب  أن  سلّمنا  إن  هذا  وقبحها، 

جماليات كما للقبح.

إبراهيم حسو


