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“معركة دحر اإلرهاب”.. تحرير %35 أردوغان يتوعد الكرد بهجوم وشيك شرقي الفرات
من بلدة هجين شرق الفرات

أحمد بافي آالن المدير العام:
المدير التنفيذي: قادر عكيد
عالقات عامة: كوثر رشيد

فنصة تمو مدير اإلذاعة:
مدير القسم العربي: هافانا محمد

مدير القسم الكردي: برزاني فرمان

آلدار خليل: أردوغان يسعى بشتى الوسائل إىل إجياد طريقة إلطالة عمر تنظيم  داعش يف املنطقة، 
والكل يعلم  حق العلم بأن الدولة الرتكية تدعم اإلرهاب يف املنطقة وخاصة تنظيم داعش«.

الديمقراطية،  سوريا  قوات  حررت 
آخر  هجين  بلدة  من   %35 األربعاء، 
معاقل تنظيم داعش في ريف دير الزور 
الشرقي، وذلك وسط استمرار المعارك 

وتقدم مقاتلي “قسد” في كافة المحاور.
قوات  أّن  عسكري  مصدري  وأفاد 
تحرير  من  تمكنت  الديمقراطية  سوريا 

35% من بلدة “هجين”.
إلى ذلك أعلن المركز اإلعالمي لقوات 
سوريا الديمقراطية، خالل بيان كتابي، 
تقدم  إلى  مشيرا  داعشيا،   8 مقتل  عن 

مقاتلي “قسد” في محور هجين.
البيان:” استطاعت قواتنا  تدمير  وتابع 

أن  بعد  اإلرهابيّين،  وتحصينات  دشم 
زرعها  التي  األلغام  وفّككوا  فّجروا 
كما  المنطقة،  في  اإلرهابّي  التنظيم 
األسلحة  من  عدد  على  مقاتلونا  عثر 
أحزمة  بينها  العسكريّة،  والمعدّات 
التّحالف  طيران  شّن  بالتزامن  ناسفة، 
على  الجّويّة  الغارات  من  عدداً  الدّولّي 

مواقع اإلرهابيّين”.
سوريا  قوات  ألقت  ذلك  غضون  في 
داعش  عناصر  أحد  على  الديمقراطية 
الذي  الشامي”  الرحمن  “عبد  ويُدعى 
سنوات،   4 منذ  داعش  بتنظيم  التحق 

داخل البلدة.

طيب  رجب  التركي،  الرئيس  أعلن 
عملية  ستطلق  أنقرة  أن  أردوغان، 
»شمال  الفرات  شرقي  في  عسكرية 
أيام، في خطوة من شأنها  سوريا« خالل 

الواليات  العالقة مع  أن تصعّد توتر 
المتحدة األميركية.

ألقاها  كلمة  في  أردوغان  وقال 
لتطهير  العملية  »سنبدأ  األربعاء: 
اإلرهابيين  من  الفرات  شرق 
االنفصاليين خالل بضعة أيام. هدفنا 
األميركيين«.  الجنود  أبدا  يكون  لن 
سوريا  قوات  إلى  منه  إشارة  في 

الديمقراطية
إدلب  »جنّبنا  التركي  الرئيس  وقال 
وجاء  كبيرة،  إنسانية  أزمة  السورية 
الدور لتنفيذ قرارنا بشأن القضاء على 

بؤر اإلرهاب في شرق الفرات«.
العالقات  مسؤول  خليل  آلدار  وقال 
المجتمع  لحركة  الدبلوماسية 

الديمقراطي )Tev-Dem( خالل تصريح 
على  سريع   ٍ رد  في  اليوم  له  صحفي 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  تهديدات 
التي  العسكرية  العملية  بشأن  أردوغان 
خالل  بتنفيذها  توعد 
في شرقي  أيام 

الفرات 
إن   »:

وتهديدات  التركي  االحتالل  هجمات 
أردوغان لم تتوقف، وهو يهدف إلى النيل 
من المشاريع الديمقراطية في شمال وشرق 
شن  الوسائل  بشتى  يحاول  ولهذا  سوريا، 

هجمات على المنطقة ».
التهديدات  هذه  إلى  نتطلع  »نحن  وأشار: 
هذه  ونناقش  نقيّم  نحن  واليوم  بجديّة، 
التهديدات، وسيكون  لنا موقف وسنوضح 
هذه  معالم  اتضحت  حال  في  العام  للرأي 

التهديدات«.
لهذه  أردوغان  إطالق  خليل  وعلل 
التهديدات في هذا الوقت بالتحديد , بسبب 
تقدم قوات سوريا الديمقراطية  في محاور 
لتنظيم  األخير  الجيب  ضمن  هجين  بلدة 
الدولة االسالمية ) داعش( شرقي الفرات، 
وباتت على وشك القضاء على اإلرهابيين  
من عناصر التنظيم في المنطقة، وأضاف: 
إلى  الوسائل  بشتى  يسعى  أردوغان  أن  
إيجاد طريقة إلطالة عمر تنظيم  داعش 
العلم  حق  يعلم   والكل  المنطقة،  في 
في  اإلرهاب  تدعم  التركية  الدولة  بأن 

المنطقة وخاصة تنظيم داعش«.
الدبلوماسية  العالقات  مسؤول  واختتم 
Tev-( الديمقراطي  المجتمع  لحركة 
أعزاز  احتل  أردوغان   »:  )Dem
واليوم  وعفرين،  والباب  وجرابلس 
من  النيل  يحاول  تهديداته  خالل  ومن 
األمن واالستقرار الذي تنعم به المنطقة، 
وأخوة  المشترك  العيش  وضرب 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الشعوب 
في  ونناقشه  الموضوع  هذا  نقيّم  ونحن 

الوقت الحالي«. 
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في  هدأت  بالفعل  الحرب  فإن  المعنى  بهذا   
رغم  سياسي  حل  إلى  تتجه  واألمور  سوريا 
انتهت  إنها  القول  المبكر  من  لكن  المعوقات؛ 

ويبدو أنها لن تنتهي في العام القادم، أيضا  .
واإليرانيون  الروس  انتصر  اآلن  حتى   
عسكريا، لكن انتصارهم لم يكتمل، فهناك أكثر 
سيطرتهم  خارج  سوريا  مساحة  نصف  من 
اإليراني  الروسي  الثالثي  االتفاق  ومازال 
التركي،  يترنح في إدلب، وهو انتصار رمزي 
مالم يتوج سياسيا، وكل الدالئل تقول إن تركيا 

ال تستطيع أو ال تريد تنفيذ االتفاق .
انتصارا  حققتا  وروسيا  إيران  أن  شك،  ال 
مختلفة  رؤية  إلى  ويستند  قلق  لكنه  عسكريا؛ 
لكل منهما عن اآلخر ومتضاربة، فروسيا تريد 
أن تعيد كيان “الدولة “ وترسيخها للحفاظ على 

مصالحها االستراتيجية مستقبال، وإيران تريد 
سوريا ممرا لها وقاعدة لربط نقاط نفوذها من 
لبنان،  إلى  وسوريا  بالعراق  مروراً  طهران 
بالمحصلة تريدها منصة انطالق نحو امتالكها 
متضاربتان  رؤيتان  المنطقة.  في  أكبر  نفوذا 
لم يظهر الخالف حتى اآلن للعلن ألن روسيا 
النفوذ األمريكي وإيران  لمواجهة  إيران  تريد 
تريد روسيا ظهيرا لها لمواجهة أمريكا وهي 
المواجهة  من  تمنعهما  وجوهرية  هامة  نقطة 

في المدى المنظور.
العسكري  االنتصار  من  األكبر  المستفيد  لكن 
عززت  التي  تركيا  هو  واإليراني  الروسي 

الفرات”  “درع  مناطق  في  عسكريا  وجودها 
الروس رغما عن  باتفاق مع  واحتلت عفرين 
إرادة ايران التي حاولت جاهدة تحجيم الدور 
مواجهة  ضرورة  لكن  البداية،  في  التركي 
واألمريكي  السعودي  األمريكي  التحالف 

الكردي جمعهما على َمَضض.
الثالث  الضلع  اآلن  تشكل  تركيا  أن  وبالرغم 
تفترق  أنها  إال  اإليراني  الروسي  للتحالف 
أمريكا،  التقليدي  حليفهما  مواجهة  في  معهما 
االستراتيجية  مواجهة  في  معهما  وتتفق 
األمريكية في سوريا؛ المتمثلة في دعم قوات 
داعش.  تنظيم  ومحاربة  الديمقراطية  سورية 

الُكرد عفرين/ُكرداغ، وواجهوا  ٢٠١8 خسر 
منبج”،  طريق  “خارطة  هو  آخر  تحدي 
والتهديدات والقصف على شرق الفرات، في 
لحظة تباطؤ التحالف في تنفيذ خارطة منبج، 
الشمال، وبناء  بالدوريات على حدود  والسير 
 ٢٠١٩ في  الحدود،  لمراقبة  تمركز  أو  نقاط 
حضنها،  على  العنوانين  هذين  سيُسحب 
يومي  مستقبلنا سجال  السجال حول  وسيكون 
ويزيد من مخاوفنا، ومثلما افترقنا من المشهد 
السوري منذ السنين األولى لتكون مختلفة من 
حيث المسار والمصير، فإن عناوين التحديّات 
المشهد  نتائج  بأن  التأكيد  مع  مختلفةً،  ستكون 
فيها  بما  شيء  لكل  حدّ  ستضع  السوري 

تهديدات تركيا.
أُجري  لو  حتى  تسكت  لن  تركيا  ملحوظة: 
التركي  فالتضاد  تفاهمات،  أو  اتفاق  معها 
الُكردي تضادٌ ُمزِمن ومحّمل بالتعقيدات، فهي 
ذلك  ومع  العراق،  ُكردستان  تهدد  اآلن  حتى 
عن  سويّاً  البحث  والترك  الُكرد  على  تفرض 
نافذة للتعايش، وبناء نوع من البيئات المنعشة 
“منظمتنا”  الجوار.  حسن  عالقة  لبلورة 
المبعوث الخاص بدعوة  اقترحت على مكتب 
الُكرد والترك ورعاية لقاء بينهما، وهذا اللقاء 
ربما يكون مناسباً لبلورة نوع من العالقة غير 
بحاجة  الُكرد  كان  إن  ألنّه  عدائيّة،  مضادّة 
لتركيا لكونه تربطهم مع تركيا حدود 8٠٠ كم 
فإّن تركيا أيضاً بحاجة إلى الطرق اآلمنة إلى 
العمق  إلى  تركي  طريق  وكل  العرب،  عمق 
أو من جغرافيتهم،  الُكرد  العربّي يمر بجانب 
األمن  يهدد  السياسي  الُكرد  وجود  كان  وإذا 

القومي لتركيا، فإن الحساسيّة المتضخمة تهدد 
األمن المجتمعي للُكرد.

التركيّة  الُكرديّة  العالقة  توتر  إن  الحقيقة  في 
ستكون لها تداعيّات وانعكاسات على مستقبل 
أصبح  التوتر  وهذا  ُكردستان،  روجآفاي 
إنّما  فحسب،  الُكرد  على  ليس  سياسيّاً  عبئاً 
أمام  الُكرد  إن  يعني  ما  التحالف،  قوات  على 

استحقاق “أضعف اإليمان”:
من  كانت  التي  المرجعيّة  تلك  بتفعيل  -البدء 
نتائج اتفاقيّة دهوك برعاية الرئيس البارزاني.

بمبدأ  وقبول  المدني،  الحكم  آلية  -تطوير 
الشراكات، واالنفتاح على جميع التيارات.

-إجراء انتخابات محليّة، وأن تشارك مؤسسات 
القوى السياسيّة الُكرديّة مثل المجلس الوطني 

والتحالف.
بين  المحلي  اإلجتماعي  العقد  -صياغة 
االجتماعي  للعقد  أنموذجاً  لتكون  المكونات 

السوري العام.
ومن الناحيّة الفنيّة، على الُكرد العمل بآليّة:

-توزيع األدوار.
-آلية صناعة التوافقات.

في الواقع، وحسب ما استنتجنا من عالقاتنا على 
مستوى المنظمات الدوليّة أو األمميّة، وأيضاً 
اللقاءات مع الدبلوماسيين، استنتجنا انّه ال أحد 
يهتم بأمور تفصيلية ُكرديّة، فهم يتعاملون مع 
الُكرد كجماعة او كمجتمع ُكردي، وال يهمهم 
ما  مؤتمرا  )س( حضر  حزب  هناك  كان  إن 
المكون  مع  يتعاملون  هم  عنه.  غاب  )ع(  أو 
لذلك  الُكردي؛  المجتمع  لنقل  أو  الجماعة  أو 
والذي  الُكردي  الحزبي  العقل  لتعنُّت  داعٍ  ال 

خالل  اكتسابه  تم  ما  خسارة  في  سبباً  يكون 
السنوات األربعة األخيرة، وهي مكتسبات جداً 
مهّمة ما يضع الكل أمام المسؤوليّة التاريخيّة، 
ولعل المسؤوليّة الكبرى واألولى هي التعامل 
المرن مع التحديّات واإلستهانة بها سيكون لها 

تداعيات كارثيّة.
قاب  صار  السورّي  المشهد  إّن  القول،  بقي 
قوسين أو أدنى من الخروج من عنق زجاجة 
الوقائع  أّن  وهو  الخوف،  وكل  األزمة، 
ومصير  المسار  لتكّون  فُرضت  والمعطيّات 
الُكرد مع المشهد العام السوري المختلف، فإّن 
الخوف هو أن تنتقل سوريا إلى مرحلة البناء، 
التعامل مع  كيفيّة  ما زلنا منشغلين في  ونحن 
اليوم األول من  يكون  أن  أدعوا هللا  تحدياتنا؛ 

٢٠١٩ هو يوم الفرح الكبير للُكرد! يا رب.

* كاتب وصحفي كردي

على  مرت  التي  األحداث  نستذكر  عندما 
يسر  بكل  نلحظ  العام ٢٠١8م،  سوريا خالل 
إن المشهد السوري قد ازداد تعقيداً، فأضحى 
الجانب  من  مباحاً  أرضاً  السوري  الشمال 
وإقليمية  دولية  أطراف  وبمباركة  التركي 
الذي هو  التركي  التدخل  على حدٍّ سواء، هذا 
لألراضي  سافر  وعدوان  احتالل  باألساس 
السورية وجزء منها أراٍض ذو أغلبية كردية 
كما في منطقة عفرين التي تعد جزءاً ال يتجزأ 
من جغرافية روجآفاي كردستان وسوريا على 

حدٍّ سواء.
عدم  في ظل  لعفرين  التركي  االحتالل  جرى 
وحدات  بين   العسكري  التوازن  أو  التكافؤ 
من  التي كانت عملياً محاصراً  الشعب  حماية 
الغزو  من  عدة  سنواٍت  قبل  االتجاهات  كافة 
ضحيةً  عفرين  كانت  كما  للمنطقة،  التركي 
بين  االشتباك  وعدم  النفوذ  توزيع  لقواعد 

دلشاد مراد- كاتب وصحفي

*فاروق حّجي مصطفى

جوان اليوسف

2019 .. الـعام احلـاسم لروجآفا ومشـال سوريا

سوريا يف العام القادم

ردستان، وحالة االستقرار
ُ
٢٠١٩: روجآفاي ك

 المقاالت التي تنشر في الصحيفة تعبر عن رأي أصحابها

»خالل العام اجلديد -2019- سيرتسخ النظام الفيدرايل الدميقراطي يف روجآفا ومشال سوريا، وستكون عفرين احملتلة من قبل تركيا 
وجهة ملقاتلي احلرية يف روجآفا، يف حال مواجهة متطلبات املرحلة املقبلة،  و ردّ التهديدات الرتكية على شرقي الفرات«

» من الواضح أن األهداف املعلنة للدبلوماسية األمريكية مؤخرا هي عرقلة أو إهناء مسار »أستانة« والعودة إىل مسار جنيف وهي ما ترفضه روسيا وإيران 
بشدة وتركيا بنعومة، وهذا ما قد يفتح الباب لرتكيا وإيران وروسيا لالستثمار يف داعش ملواجهة العرقلة األمريكية.

إن مت ذلك _وهو غري مستبعد_ فإن األمور ستذهب إىل املزيد من االستثمار األمريكي يف روجآفا، وأعتقد أهنا احلالة الوحيدة اليت ستكون لصاحل الكرد«

لتكون خمتلفة من  األوىل  السنني  منذ  السوري  املشهد  افرتقنا من  ويزيد من خماوفنا، ومثلما  يومي  السجال حول مستقبلنا سجال  2019سيكون  »يف 
حيث املسار واملصري، فإن عناوين التحديّات ستكون خمتلفًة، مع التأكيد بأن نتائج املشهد السوري ستضع حدّ لكل شيء مبا فيها هتديدات تركيا«

ما  هذا  وأمريكا،  روسيا  العظميين  القوتين 
يمكن  هل  لكن  العام،  الرأي  أمام  كان ظاهراً 
اعتبار ذلك حقيقة أم أن المطابخ السريّة للقوى 

العظمى كانت لها يدٌّ في الموضوع؟
عفرين  بدت  األمر.  هذا  عن  النظر  وبغض 
الشعب  نظر  في  حية  نماذج  كركوك  وقبلها 
الكردي على أن نتائج الرهان على الخارج في 

األمور المصيرية تكون وباالً عليه.
الغريب في كل هذا؛ التوسُّع واالحتالل التركي 
لألراضي السورية يتم بموجب اتفاقيات دوليّة 
المتمثل  والسلمية  العسكرية  التسوية  وبغطاء 
الدول  رعته  الذي  وسوتشي  آستانة  بمسار 
يناقش  وإيران(؛  تركيا  )روسيا،  الضامنة 
ويحدد مصير مناطق غرب الفرات، أما مسار 
جنيف الذي  تقوده أمريكا وأوروبا إلى جانب 
دول الخليج وتركيا فهو للتسوية ومتخصص _

على ما يبدو_ لمناقشة وتحديد الشكل اإلداري 
المدني لسوريا المستقبل.

انفجار  بداية  منذ  قررت  األردوغانية  تركيا 
سواًء  أشكالها  بكافة  ل  التدخُّ السوري  الوضع 
بالمنظمات  المتمثلة  أذرعها  طريق  عن 
المتطرفة “اإلخوان المسلمون، جبهة النصرة، 

التركستاني...الخ”،  الحزب  “داعش”،  تنظيم 
عبر  قواتها  زّج  عبر  المباشر  بالتدخل  أو 
السوري.  الشمال  في  مناطق  وغزو  الحدود 
السورية  الثورة  إجهاض  بهدف  ذلك  وكل 
الكرد وشعوب شمال  والحؤول دون حصول 
بسيط  ولو  ــ  مكسب  أي  على  عموماً  سوريا 

جداًــ في سوريا المستقبل.
أحد  وكان  إال  العام ٢٠١8  في  يوم  يخُل  ولم 
روجآفا  بغزو  يهدد  التركية  الدولة  أركان 
اإلدارة  تجربة  إلجهاض  سوريا؛  وشمال 
الديمقراطية  والفيدرالية  الديمقراطية  الذاتية 
“إعادة  عبارة  ويكرر  المنطقة،  في  الناشئة 
بمفهومه  هي  التي  أصحابها”  إلى  األرض 
والشعوب  الكرد  طرد  والعنصري  الشوفيني 
األخرى من مناطق الشمال السوري وإسكان 
جانب  إلى  تركستان”،  من  “القادمين  الترك 
المكون  واستخدام  تَُسْد  ْق  فّرِ سياسة  اتباع 
الغوطة  مناطق  بالجئي  المتمثل  العربي 
األغلبية  ذات  المناطق  في  وحمص وإسكانهم 

الكردية، كما يحصل في منطقة عفرين.
التركية  والنوايا  للغاية،  خطير  المخطط  هذا 
شرق  في  العفريني  النموذج  لتطبيق  تتجه 

استعدادها  عن  بالفعل  أعلنت  وقد  الفرات، 
الفرات،  شرقي  على  عسكري  هجوٍم  لشّن 
وذلك بتحريض روسي واضح والتي أصبحت 
نحو  هة  موجَّ األخيرة  الفترة  في  تصريحاتها 
مستقل  كردي  كيان  إقامة  بدعم  أمريكا  اتهام 

في شرق الفرات.
لكن لماذا كل هذا التغاضي الدولي عن التوسُّع 

التركي في سوريا؟
تركيا  تمتلكها  التي  القويّة  األوراق  أّن  يمكن 
وبسببها ال ترغب أوروبا وأمريكا التخلي عن 
تركيا، لذا هم يتغاضون عن أفعالها اإلجرامية 
في سوريا، أيضا موقعها الجيوستراتيجي في 
إضافة  السني،  اإلسالم  في  وتأثيرها  المنطقة 

إلى موضوع الالجئين.
التركي  النظام  يقدمها  التي  الخدمات  أيضاً 
تركيا  يكافئ  بدوره  الذي  الغرب  لصالح 
عن  التغاضي  خالل  من  الخدمات  تلك  على 
ومن  المنطقة.  في  التوسُّعية  مخططاتها 
الّسني  اإلسالم  على  السيطرة  الخدمات  تلك 
تدمير  لغايات  وتوجيهها  المتطرفة  ومنظماته 
الصراع  إدامة  في  التركي  والدور  المنطقة 
في  وكذلك  المنطقة،  في  الشيعّي   – السنّي 

النسبي  والهدوء  الميدانية  التطورات  توحي 
بانطباعاٍت ظاهريّة  الجبهات  يخيم على  الذي 
خادعة، تقول:” إن األزمة السورية في طريقها 
إلى الحل، وإّن االتفاق بين القوى المتصارعة 
قاب قوسين أو أدنى من الحل النهائي في بداية 
وبروز  الصراع  لوحة  أن  إال  القادم”.   العام 
تتجه  األزمة  أن  إلى  تشير  جديدة  نتوءات 
نحو المزيد من التعقيد، نعم ظاهريا تراجعت 
والفصائل  النظام  بين  العسكرية  العمليات 
الهدوء،  لدرجة  األدنى  حدها  إلى  العسكرية 
التي ماتزال على صفيح  إدلب  باستثناء جبهة 

ساخن. 

ُصرفت   ،٢٠١8 من  األخيرة،  األشهر  من 
وضع  ألجل  والمحليّة،  الدولية  الطاقات  كل 
حد لهذه الفوضى الكبيرة الطاغية، ليس على 
على  إنّما  فحسب  األمني  السوري  المشهد 
المشهد السياسي أيضاً، بينما الطاقات االقليميّة 

كانت تُصرف على غير ما نحن نسعى إليه.
القوى  ومعه  واإلقليمي  الدولي  العامل  اشتغل 
على  الخناق  تضييق  على  السوريّة  المحليّة 
ولقاءات  “سوتشي”  مؤتمر  انعقد  الحرب. 
لقاءاً، في لحظة  إلى ١١  التي وصلت  آستانة 
القرار األممي  شغف المبعوث الخاص بلورة 
مخرجات  من  اإلستفادة  وكيفية   ،٢٢54
الدستوريّة،  اللجنة  عن  واإلعالن  “سوتشي” 
أو لجنة صياغة الدستور. كانت محاولة ذكيّة 
من المبعوث الخاص، فيما القوى المحليّة بدت 
إرادة وال  بال  بأنّها  األخيرة خاصة  السنة  في 
الفرات  لـ”شرق  كله ال عالقة  الكالم  موقف. 

“باألمر؛ هو عن المشهد السوري.
وال نستغرب أّن لشرق الفرات وضٌع خاص؛ 

أن  وتريد  الدول  تتعامل  سنوات  ثالث  فمنذ 
نافذة  بالمخاوف  الُمثقَّل  الشرق  لهذا  يكون 

خاصة بها.
أذكر أنّه في ٢٠١4، انتقد بعض الزمالء من 
متسائلين  “أوتشا”،  المدني  المجتمع  منظمات 
بالخفاء،  الُكرديّة  المناطق  مع  تتعاملون  لماذا 

أو أنّهم ال يشاركون اجتماعاتنا؟!
أعين  كان  السوري  الحراك  بدء  منذ  والحق، 
المعارضة أرادت  الُكرد؛  هة إلى  الجميع موجَّ
بالحراك  للدفع  التنظيميّة  طاقاتهم  تستثمر  أن 
الُكرد  أهمية  يعرف  كان  النظام  التقدم،  نحو 
األتراك  الحراك،  خارج  يكون  أن  وأصّر 
حاولوا أاّل يكونوا بحالة جيدة. األمريكان قالوا 
على  والنساء  األقليات  حقوق  على  وأكدوا 
كانوا  أنفسهم  الُكرد  بينما  أحمر”.  “خط  أنه 
يكون  كيف  يفكر  كان  آخر؛ كل حزب  بمحل 
األحزاب  تشتّت  لذلك  االمتياز،  صاحب  هو 
والرؤى ومعها األحالم. واآلن المخاوف هي 

سيدة المواقف.

الُكرد  يكون  أن  تريد  ال  تركيا  أن  يعلم  الكل 
الُكرد  إليه  بلغ  الذي  الوضع  وأن  أحراراً، 
في  التوتر  من  حالة  في  ويضعهم  يزعجهم، 
ومن  عفرين  أخذت  الموقف.  وفي  السياسة 
نحو  الطريق  لتسد  والباب  جرابلس  قبلها 
المتوسط”،  األبيض  “البحر  أقصد  الغرب 
وأسسوا ألنفسهم حلماً من بطن الحلم الُكردي، 
أي الوصول إلى البحر مع أن األتراك يعرفون 
بأنّه إذا كان الوصول إلى المياه الدافئة صعباً 
للُكرد، فكيف لها الوصول إذا كان في واجهتهم 

األرمن في َكسب والعلويين في الجبال؟!
استطراداً.. إن ما اشتغلت وعملت عليه القوى 
مثل  األخيرة  األشهر  في  واألمميّة  الدوليّة 
“لجنة صياغة” الدستور، بلورة فكرة التسوية 
السياسيّة، وبناء االستقرار من الطبيعي بمكان 
إنها ستكون عنوان األشهر األولى في ٢٠١٩، 
العام  من  األخيرة  األشهر  تنعكس  ومثلما 
فإّن ذلك  القادم  العام  على األشهر األولى من 
من  األولى  األشهر  في  ُكرديّاً؛  تعميمه  يمكن 

محاربة التطلعات الحرة لشعوب المنطقة، بما 
الشرق  في  جديّة  نهضة  أي  إجهاض  بمعناه 
الغرب  إليه  بالضبط ما يهدف  األوسط، وهذا 
في  منطقتنا  إبقاء  باستمرار  يرغب  الذي 
صراع هامشي أبدي، وبالتالي إدامة سيطرتها 

على المنطقة والعالم.
نهضة  بأيّة  اليرغب  التركي  النظام  أن  كما   
ألنها  والسريانية،  والعربية  الكردية  للشعوب 
المتمثل  التوسعي  مشروعه  أمام  عائقاً  تقف 
النقيّة”  التركية  الّطورانية  “اإلمبراطورية  بـ 
التي تمتد حسب أدبيات الشوفينيين الترك من 
“كردستان”  بميزوبوتاميا  مروراً  األناضول 
حدود  حتى  وإيران  وأرمينيا  سوريا  وشمال 
العشرين  القرن  طوال  عمل  لذلك  الصين”. 
والسرياني  األرمني  العنصر  إبادة  على 
باستمرار  ويحاول  واآلشوري،  والكلداني 
وتشتيت  وتذويب  الكردية  القضية  تصفية 

العنصر الكردي.
التغاضي  عن  الحقائق  بعض  فهم  يمكن  بهذا 
الكردية  البالد  في  تركيا  يد  وإطالق  الدولي 
التسوية  إلى  يتعدى  األمر  وهذا  والعربية. 
الثالثية  االجتماعات  إن  بل  عموماً،  السورية 
تركيا وروسيا ودول  بين  تتواصل  والرباعية 
أوروبية ومن ورائهم أمريكا وإيران والنظام 
الذي  إدلب  ملف  من  االنتهاء  وبعد  السوري، 
شرعية  على  لحصولها  تركيا  لصالح  ُحسم 
دولية للبقاء في إدلب، بات ملف شرقي الفرات 
األطراف،  تلك  بين  مصيره  على  يُناقش 
بالتزامن مع استعدادات عسكريّة تركيّة، وذلك 
في الوقت الذي التزال وحدات حماية الشعب 

بمحاربة  منشغلة  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
آخر  في  العالم  عن  بالنيابة  اإلرهابية  داعش 
النظام  فيما  ديرالزور.  منطقة  في  جيوبه 
منشغل  بترتيب أموره الداخلية وهو اليستطيع 
روسيا  من  إذن  دون  واحدة  يخطو خطوة  أن 
التي تضع تركيا في واجهة الصراع بالشمال 

السوري.
أما أمريكا فلم ترفع من سقف معارضتها ألي 
وتكتفي  الفرات،  شرقي  على  تركي  عدواٍن 
بمسك العصا من الوسط بين تركيا وروجآفا، 
من  عدد  في  مراقبة  نقاط  إقامة  تأتي  وربُّما 

المدن الحدودية ضمن هذا السياق.
العام  خالل  ستشهد  الفرات  وشرقي  روجآفا 
التهديدات  عصيبة،  أياماً  -٢٠١٩م-  الجديد 
التركية ستستمر وقد يتعدى ذلك إلى العدوان 
الكردي  الصف  وحدة  هو  يهم  ما  المباشر، 
والعربية  “الكردية  الشعوب  ووحدة  أوالً، 
والتشبُّث  والتمسُّك  ثانياً،  والسريانية....الخ” 
القيادة  بتوجيهات  وااللتزام  ثالثاً،  باألرض 
السياسية والعسكرية لروجآفا رابعاً، والضغط 
على المجتمع الدولي والتحالف الدولي خامساً، 
لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، وفي حال 
شرقي  على  التركية  التهديدات  ردّ  نجاح 
الفيدرالي  النظام  سيترسخ  عندئذ  الفرات، 
سوريا،  وشمال  روجآفا  في  الديمقراطي 
في  األخرى  والمناطق  عفرين  وستكون 
لمقاتلي  تركيا وجهة  قبل  المحتلة من  الشهباء 

الحرية في روجآفا.

كما أنّها تتفق مع إيران في جعل سورية دولة 
وجودها  على  تحافظ  كي  أطول  لمدة  فاشلة 
الفرات،  درع  ومنطقة  عفرين  في  العسكري 
بينما تختلف مع روسيا في مصير األسد أو أي 

نظام آخر ال يكون لحلفائها حصة األسد فيه .
في  حثيثة  بخطى  استمرت  التي  أمريكا 
التي  العقدة  الفرات هي  محاربة داعش شرق 
فهي  السابقة:   الثالثة  المشاريع  عندها  تقف 
األسد  يقودها  “دولة”  قيام  إمكانية  تعرقل 
الدور  وتعيق  الروسي،  بالمفهوم  غيره  أو 
اإليراني وتعمل وفق استراتيجية طويلة المدى 
وهي  المنطقة؛  في  العسكري  دورها  لتحجيم 
االستراتيجية  إلى  ترامب  أضافها  استراتيجية 
األمريكية في سوريا بعد انسحابه من االتفاق 

النووي اإليراني .
تركيا  بين  المعقد  الوضع  ذلك،  غضون  في   
سورية  لقوات  األخيرة  دعم  نتيجة  وأمريكا 
الديمقراطية أو لألكراد بتعبير الدولة التركية؛  
فأمريكا تُعتبر حجر عثرة حقيقية في وجه تقدم 
التي  المنطقة  وهي  الفرات  شرق  في  تركيا 

تسيطر عليها القوات الكردية.  
وُمعقَّدة،  جداً  متشابكة  الملفات  ماتزال  إذن، 
الذي  “داعش”  هو  واألهم  األساسي  والملف 
سيكون  والذي  ألمريكا  هاجسا  يشكل  مازال 
األكثر  ايران  أو  تركيا  قبل  من  فيه  التوظيف 
لفتح  ومرشح  القادمة  المرحلة  في  خطورة 

مسارا جديدا في الحرب السورية _وإن حدث_ 
فهذا يعني أن أمريكا ستدخل النفق الذي دخلته 
في أفغانستان والعراق سيّما أن سياستها حتى 

اآلن تتحرك في فراغٍ دبلوماسي.
 واشنطن التي أعلنت سابقا رفضها المشاركة 
النهائية  التسوية  إتمام  قبل  اإلعمار  إعادة  في 
موسكو،  على  حقيقية  ضغط  أوراق  وهي 
اللجنة  ملف  إنهاء  بضرورة  لتؤكد  عادت 
التزال  لكنها  العام،  نهاية  قبل  الدستورية 
يتعلق  فيما  جدا  الناعمة  دبلوماسيتها  تستخدم 

بتركيا وروسيا. 
ومن الواضح أن األهداف المعلنة للدبلوماسية 
مسار  إنهاء  أو  عرقلة  هي  مؤخرا  األمريكية 
ما  وهي  جنيف  مسار  إلى  والعودة  »آستانة« 
بنعومة،  وتركيا  بشدة  وإيران  ترفضه روسيا 
وهذا ما قد يفتح الباب لتركيا وإيران وروسيا 
العرقلة  لمواجهة  داعش  في  لالستثمار 

األمريكية .
األمور  فإن  مستبعد_  غير  _وهو  ذلك  تم  إن 
األمريكي  االستثمار  من  المزيد  إلى  ستذهب 
التي  الوحيدة  الحالة  أنها  وأعتقد  روجآفا،  في 
يسبب حاالت من  مما  الكرد،  ستكون لصالح 
عدم االستقرار، ويثبت أن الحرب في سوريا 

لم تنتِه بعد.



المراهقين  على  تتوقف  لم  التي  الفوضى  تلك 
بل  والجماعات،  والمنظمات  والمروجين 
والجهات  الصحافية  المؤسسات  أصبحت 

الرسمية الحكومية تستغلها أسوأ استغالل.
هائل  عدد  بث  تم  أن  بعد  المثال،  سبيل  فعلى 
تدعو  والتي  والمرئية  المكتوبة  الرسائل  من 
الجنسي  واالعتداء  والكراهية  اإلرهاب  إلى 
على األطفال، ونشر تحديات القتل واالنتحار 
مثل  التواصل  مواقع  في  مجهولة  بحسابات 
العديد  رفعت  الماضية،  الفترة  »فيسبوك«، 
من الجهات الرسمية دعاوى قضائية ضد تلك 
التكنولوجيا  شركات  بعض  فوعدت  المواقع، 
ذلك،  إليقاف  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ 
فيسبوك  شركة  رئيس  المثال  سبيل  على  فقام 
لمراجعة  موظف   3٠٠٠ من  أكثر  بتوظيف 
هناك  أن  يعني  وهذا  المحتوى،  ومراقبة 
مستخدم  ألف   ٢5٠ لكل  واحداً،  مراجعاً 
تقريباً، وهذا عدد ال يكفي لمتابعة ومراقبة ما 
ينشره أكثر من بليوني مشترك من محتويات 
مواجهة  أو  لألعراض  ومنتِهكة  أخالقية  غير 
سرعة  أمام  الّزائفة  واألخبار  الدعاية  أخطار 

انتشار الخبر.
لإلعالم،  األساسية  القيم  فلتت  أن  ومنذ 
الصحافية حول  المؤسسات  بعض  وتجاوزت 

انتهاك  الخطوط اإلنسانية والمهنية وتم  العالم 
الصحافي  السبق  أجل  من  المهنة  شرف 
لتنفيذ  أو  مشاهدة  أكثر  على  الحصول  أو 
انحدار  في  والعالم  الثمن،  مدفوعة  أجندة 
الرسمية،  والقنوات  الشاشات  تعززه  إعالمي 
إلى مشادات وقحة  الكالمية  البرامج  فتحولت 
التصعيد  وفبركة وتجاوزات شخصية، هدفها 
اإلعالمي والتشويه، لتسقط الصحافة العالمية 
في مستنقع الوحل، وتصبح صحافة ال أخالقية 
لتخسر  الزائفة،  واألخبار  اإلشاعات  تنشر 
في  كانت  التي  الصحافية  المؤسسات  بعض 

وقت ما مصدر ثقة، ثقة الجمهور.
وتعزيزها  األخالقية  بالصحافة  التمسك 
والبحث عن الخبر من مصدر موثوق أصبح 
ضرورة تعتمد على وعي الفرد اآلن أكثر من 
بأن  تبرر  ال  التعبير  فحرية  وقت مضى،  أي 
الخلفية  الخطوط  إلقحام  المجال  المرء  يفتح 
والهامشية، ودفع األخبار التي ليس لها ثقل أو 
أية أهمية لتصدر المشهد، وإهدار وقت الناس 
خبراً  لجعلها  الغثاء  لحد  وتدويلها  بتكرارها 
الرئيسة  األحداث  عن  االنتباه  لتشتيت  مهماً، 

المهمة التي تحدث في الوقت نفسه.
المنصات  على  النفس  ضبط  على  الحرص 
يعد  ال  واألخالق  باألدب  والتمسك  المفتوحة 

عن  فرداً  تميز  قوة  بل  رجعية،  وال  ضعفاً 
للسباحة  الستدراجه  محاولة  أية  أمام  آخر 
تلك  في  بنفسه  يلقي  فمن  القبح،  مستنقع  في 
المستنقعات ال يتوقع أن يخرج منها بسهولة، 
فأغلب من سقطوا غرقوا، ومن يحاول العودة 
إلى السطح مجدداً، وإن نجح يوماً أو اغتسل، 

ستظل رائحة العار ...تلطخه لألبد.

* كاتبة سعودية.

بن  محمد  المجدد  لإلمام  التوحيد  كتاب  تريد 
المال  رأس  كتاب  أم  هللا،  رحمه  عبدالوهاب 

لكارل ماركس.
الدمار الذي لحق بشارع الحمراء في بيروت 
لم يكن من السهل إصالحه حتى بعد أكثر من 
ثالثة عقود من توقف الحرب، فهو دمار أشمل 
وقاعات  والمسارح  والمقاهي  المباني  من 
والتعددية  التسامح  روح  التهم  فقد  السينما، 
نفخ  يسهل  ال  وهذه  األكبر،  المتضرر  وهي 

الروح فيها من جديد بالتأكيد.
الحمراء  شارع  عن  الحديث  في  الشاهد 
بالنموذج  يلحق اآلن  البيروتي هو مشاهدة ما 
األصلي في التسامح والديموقراطية والحوار، 
األشهر،  الباريسي  الشانزليزيه  شارع  وهو 
لألسباب  كثيراً  به  تعلّقت  آخر  شارع  وهو 
حالة  فإن  ولذا  »العولمية«،  نفسها  التعددية 
ما  أشاهد  وأنا  عاودتني  واالنقباض  الحزن 

الشعبية  االحتجاجات  جّراء  دمار  من  أصابه 
ولدي  الصفر.  السترات  شعار  اتخذت  التي 
دمار يصعب إصالحه هو  بأن يصيبه  خوف 

اآلخر.
المنطق  وال  العدل  من  يكون  لن  وبالتأكيد 
حل  لما  أدت  التي  األسباب  بين  مقارنة  عقد 
لديه  كانت  اللبناني  فالشارع  بالشارعين، 
تعددية ذات أساس هش وغير حقيقي، ولذا فإن 
الذين  هم  األحزاب  وليس  السياسيين  الزعماء 
قبائل  شيوخ  وألنهم  األهلية،  الحرب  أشعلوا 
وميليشيات مسلحة ذوو ارتباطات أجنبية أكثر 
تبعهم  فقد  دستورية،  مؤسسات  قادة  هم  مما 
الشارع  في  أما  بشراسة،  وتقاتلوا  الغوغاء 
من  الفرنسية  الثورة  جينات  فإن  الفرنسي 

القرن الثامن عشر عادت للنشاط لدى الناس، 
مطالبين  بداية  الشهير  الشارع  إلى  فخرجوا 
ما  كل  ومدمرين  المعيشية،  بتحسين ظروفهم 
ومقاٍه  وبنوك  تجارية  محال  من  أيديهم  طالته 
ماكرون  الرئيس  يخاطبون  وبدأوا  وسيارات، 
في  أنطوانيت  ماري  إلى  ينظرون  وكأنهم 

شرفتها العالية.
تتحول  أن  التوقع  أو  التنبؤ  يصعب  وأيضاً 
رقعتها  لكن  أهلية،  حرب  إلى  االحتجاجات 
التي  يرتفع. والمطالب  المطالب  تتسع وسقف 
بدأت بإلغاء الضرائب الجديدة على المحروقات 
وصل عددها إلى عشرات المطالب، من بينها 
فرنسية  مدن  ولحقت  نفسه،  الرئيس  استقالة 
إلى  امتدت  العدوى  إن  بل  بالحركة،  أخرى 

بداية  لها  كانت  اندلعت  التي  الحروب  كل 
إحدى  هذه  نهاية،  لها  كانت  ذلك  مقابل  وفي 
ونحن  بها  نؤمن  أن  يجب  التي  الُمَسلَّمات 
والتي  سوريا،  في  الحرب  عن  نتحدث 
وقمع  لظلم  طبيعية  كنتيجة  شرارتها  انطلقت 
سنة،  أربعين  من  استمرت ألكثر  ودكتاتورية 
السابقة  العربي  الربيع  ثورات  وّربما ساهمت 
األسد  نظام  لحكم  المعارضين  إعطاء  في  لها 

القوة في النزول إلى الشارع وقول كلمتهم.
هذه  وجراحات  آالم  يعاني  لمن  الصعب  من 
عليها  مرت  التي  التسع  السنوات  بعد  الحرب 
أن يصدّق أنّه سيأتي يوم وستهدأ هذه الحرب، 

لكن هذا ماسيحدث.
 ليس من الضروري أن تنتهي هذه الحرب مع 
بداية العام الجديد، حيث يتمنى كل شخص في 
سيكون  بالشك  لكن  جديدة،  بداياٍت  أيام  هكذا 
لم  حال  وفي  السوري،  الملف  في  تقدم  هناك 
إلى النهايات المرجوة  يكن هذا التقدم موصالً 
لكن على األقل ما يجري على األرض يوحي 
بأن ٢٠١٩ سيكون عاماً تصاعدياً في االتجاه 

إلى التسوية األخيرة في سورية.
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مقاالت 

 * كرم يوسف

*سلطان البازعي

سوريا، البلد الذي لن يكون فيه أحد ال 
ً
 وال مهزوما

ً
منتصرا

حزين من أجل الشانزليزيه..

السـباحـة فــي املسـتـنـقـع

 المقاالت التي تنشر في الصحيفة تعبر عن رأي أصحابها

»لفت نظري من مطالب احملتجني مطلبان، األول: أهنم يريدون نظامًا متثيليًا لالنتخابات الربملانية جيعل املؤسسة التشريعية أكثر متثيالً للمواطنني. املطلب الثاني 
الالفت للنظر يقول: إن احملتجني يريدون »التوصل التفاق سريع حتى يعود اقتصاد البلد إىل حالة جيدة قبل أعياد امليالد««

الحرب  بعدما وضعت  مباشرة  بيروت  زرت 
الطائف،  اتفاق  إثر  أوزارها  اللبنانية  األهلية 
هو  الحمراء  شارع  يكون  أن  على  وحرصت 
الجميلة، وهناك  العاصمة  محطتي األولى في 
شاهدته  لما  وانقباض  عميق  حزن  أصابني 
من دمار أسقط الذكرى الجميلة التي احتفظت 
بها لهذا الشارع الذي كان يمثل صورة فريدة 
للتعددية العولمية، فهناك كان يكفي أن تتناول 
العالم  وتتأمل  الرصيف  على  قهوتك  فنجان 
أمامك،  من  يمر  كافة  ومعتقداته  بأجناسه 
شو  الهورس  مقهى  في  تجلس  أن  ويكفي 
يديرها  نقاشات  إلى  لتستمع  الحصان(  )حذوة 
في  يجاورونك  وهم  العربي  العالم  مثقفي  أهم 
تنطرح  المقابل  الرصيف  وعلى  الطاولة، 
األفكار  من جميع  كتب  أرضية  بسطات  على 
لتنتقي منها ما تشاء، سواء أكنت  والتوجهات 

أصعب  من  واألخالق  بالقيم  االلتزام  أصبح 
التحديات التي تواجه العالم اآلن وليس المنطقة 
لألدب  يُنظر  بات  أن  بعد  فحسب،  العربية 
أصبح  عصر  في  والرجعية،  للضعف  كرمز 
التطور  باستغالل  بجهله  فيه  يتفاخر  الجاهل 
المتسارع للتقنية الذي أحدث تحوالت جذرية 
غوغائية  ثقافة  قصد  دون  من  معها  جرفت 
جديدة  كـ»لغة«  واالنحدار  الهمجية  قدمت 
للتعبير عن الرأي، فأغرت الوقاحة واإلسفاف 
عدداً كبيراً ممن كنا ننظر إليهم ببالغ االحترام 
والتقدير بخلع رداء األدب والذوق، والتشمير 
عن سيقانهم للسباحة في مستنقعات من الوحل 
األهداف  من  تاريخياً  وال  جغرافياً  تكن  لم 
نتخيل  ولم  األساس،  من  منطقتنا  في  التنموية 
دول  لتغري  السرعة  بهذه  تتوسع  بأن  يوماً 
بأكملها للنزول إليها ونحن الذين نحرص دائماً 

وأبداً على ردمها إن صادفتنا يوماً.

الذين  أغلب  كان  بالبعيد،  ليس  زمن  ومنذ 
باألخالق  ملتزمون  الشاشات  يتصدرون 
أحاديثهم  في  المنتقاة  واأللفاظ  المهنية 
أُلبست  عواصف  هبت  أن  إلى  وانتقاداتهم، 
أسماء مغايرة لحقيقتها مثل: »الربيع العربي« 
أخرجت  التي  اإلسالمية«  »الخالفة  وعودة 
الفوضى  لتعم  للعلن،  اإلرهابية  التنظيمات 
في  كامناً  كان  ما  أسوأ  وتخرج  مكان  كل  في 
الكالم  نمط  ليتغير  لإلنسان،  المظلم  الجانب 
الشأن  في  دراية  له  من  فأصبح  والحديث، 
ومن ليس له يظهر على الشاشة ليصرح برأيه 
ال  ومن  األدب،  حدود  عن  خارج  بإسفاف 
يستطع إكمال قلة أدبه على القنوات والصحف 
بذاءة  من  جوفه  في  تبقى  ما  يُفرغ  الرسمية، 
ال  بجهٍل  االجتماعي  التواصل  منصات  على 
سيء  استغالل  في  يُغتفر،  أو  يُبرر  أن  يمكن 
لكل تلك المميزات المرنة التي منحتها التقنية 

لإلنسان، لتتحول وسائل التواصل إلى أدوات 
حرب وساحة لتصفية الحسابات، أمام صمت 
في  المسؤولة  الحكومية  والجهات  الوزارات 

كثير من الدول.
لها  تعّرض  التي  المتتابعة  الصدمات  وقبل 
كان  والكوارث،  العواصف  تلك  من  العالم 
سماع حادثة قتل واحدة من شأنها أن تؤثر على 
نفسية اإلنسان ألسابيع عدة، ومع تكرار نشر 
الصور الدموية الشنيعة واألخبار غير المألوفة 
وبث المقاطع غير اإلنسانية والمؤلمة، أصبح 
بمآسي  اإلحساس  وفاقداً  عاطفياً  متبلداً  العالم 
أصبحت  الجديدة  التطورات  وألن  اآلخرين، 
تزييف  من  العالم  حول  شخص  أي  تُمّكن 
ونشر ما يحلو له وتساعده على تنفيذ ما يخدم 
إيجاد  الضروري  من  كان  الشخصية،  أهدافه 
األخبار  من  الهائل  الكم  ذلك  من  للحد  حلول 
حيال  شيء  وفعل  المحتوى  ومراقبة  المزيفة 

هالة القحطاني

دول مجاورة )بروكسيل مثالً(.
ومع تفهم عدالة رفض المحتجين رفع أسعار 
عادلة  غير  بالفعل  أنها  ذلك  المحروقات، 
السوق  في  النفط  أسعار  حقيقة  تعكس  وال 
العالمية، وال تكلفة تكريره وتسويقه وال حتى 
المضافة  )القيمة  الضرائب  من  المعقول  الحد 
فهمه  يصعب  الذي  لكن  الكربون(،  وضريبة 
هو كيف يمكن أن يفشل النظام في دولة عريقة 
في تجربتها الديموقراطية في احتواء مطالب 
نماذجها في  للعالم  التي أعطت  فرنسا  الناس. 
التي  الدولة  اإلنسان،  وحقوق  الديموقراطية 
لم  ترفع شعارات الحرية واإلخاء والمساواة، 
وال  برلمانها  وال  الديموقراطي  نظامها  ينجح 
حرية  وال  صحافتها  وال  المدنية  مؤسساتها 
تجاه  الشعبي  الفعل  برد  بالتنبؤ  فيها  الرأي 
السترات  مرتدو  وانطلق  شعبي،  غير  قرار 
الصفر من دون قيادة وال ضوابط يقولون ما 
لم يقله ممثلوهم في البرلمان ورفضوا ما أقرته 
أيضاً  رفضوا  إنهم  بل  المنتخبة،  حكومتهم 
تسلق أحزاب المعارضة على ظهر حركتهم. 
إقامة حوار  الحكومة عاجزة حتى عن  وبدت 
تعطي  الديموقراطية  األنظمة  المحتجين.  مع 
الناس حق التظاهر للتعبير عن موقفهم، إنما ال 
تستطيع ضبطهم ومنعهم من إحداث الفوضى 
ويتسلل  العقال  ينفلت  حينما  والتخريب 
المخربون إلى الصفوف، ولهذا لم تسجل حتى 
يسقط  ولم  حي  رصاص  إطالق  حالة  اآلن 

قتلى، وإنما تكتفي الشرطة بقذف المتظاهرين 
بالقنابل المسيلة للدموع.

مطلبان،  المحتجين  مطالب  من  نظري  لفت 
لالنتخابات  تمثيلياً  نظاماً  يريدون  أنهم  األول: 
أكثر  التشريعية  المؤسسة  يجعل  البرلمانية 
أن  يريدون  هنا  وكأنهم  للمواطنين،  تمثيالً 
التي  األولى  الثورة  إلصالح  ثورة  يحدثوا 
الثانية  والثورة  أساساً،  الجمهورية  أوجدت 
التي أجبرت بطل الحرب شارل ديغول على 
االستقالة. وهذا ربما يعني القول بأن األنظمة 
الديموقراطية في العالم تحتاج إلى إعادة نظر 

في آلياتها.
إن  يقول:  للنظر  الالفت  الثاني  المطلب 
سريع  التفاق  »التوصل  يريدون  المحتجين 
قبل  جيدة  حالة  إلى  البلد  اقتصاد  يعود  حتى 
أعياد الميالد«. وهم بهذا يريدون التأكيد على 
مارسها  التي  التخريب  أعمال  من  براءتهم 
المطالبة  في  جديتهم  وعلى  »المندسون«، 

باإلصالح وتحقيق العدالة.

ال   - عرفتهم  كما   – الفرنسيين  أن  والحقيقة 
الميالد  أعياد  تحّل  أن  يتحملون  وال  يريدون 
أمام  مغلق  الشانزليزيه  وشارع  السنة  ورأس 

احتفاالتهم.

* كاتب سعودي.

أغلب  على  وجيشه  األسد  نظام  سيطرة 
المناطق في سوريا واستعادتها من المعارضة 
بأّن  شكل  بأّي  يعني  ال  اإلسالمية  والفصائل 
يريدون؛  كما  سيكون  البلد  لهذا  المقبل  الشكل 
سوريا بعد الحرب لن تكون ال كما يريد األسد 
أحد في سوريا، ستكون  أي  أو  المعارضة  أو 

بلداً التسوية فيه مرهونة بتوافقات دوليّة. 
شكل سوريا الجديد كبلد كما لم يكن مكتمالً منذ 
حتى  يكتمل  لم  فيه،  والدولي  اإلقليمي  التدخل 
من  كبيراً  قسماً  إن  القول:”  يمكن  ربُّما  اآلن. 
التفاصيل  لكن  ُمنَجزاً   أصبح  سوريا  مالمح 
التنبؤ  الصعب  من  فيها  الحكم  لشكل  األخيرة 
بها فهي التزال في انتظار التوافقات الدولية، 
باألخص بين أمريكا وروسيا كالعبين رئيسين 
في هذا الملف، حيث كان واليزال العالم ينتظر 
من لقاء قادة هذين البلدين شكل التسوية األخيرة 

كما لو أن الحرب لم تعد بين السوريين”.
ثّمة أطراف إقليميّة ودولية  كثيرة كانت يوماً 
ما ذات دور كبير في هذه الحرب، لكنّها اليوم 
كقطر  تواجهها،  التي  بالتحديات  منشغلة  كلها 
نهائّي  شبه  بشكل  انسحبت  التي  السعودية  و 
من الملف السوري بينما هناك أطراف أخرى 
كإيران التي التزال رغم محاوالت إبعادها عن 

سورية باقيةً فيها.
الملف  في  كبيراً  تحدياً  اليوم  تمثل  التي  تركيا 

السوري هي ليست نفسها تركيا التي كان يقول 
يسمح  لن  بأنه  أردوغان  طيب  رجب  رئيسها 
بتكرار مجزرة حماة أخرى في سوريا، وكل 
الخطوط الحمر التي كان يتحدث عنها صارت 
أيضاً  اليوم  الماضي، هو  مجرد خطابات من 
ال يريد من سوريا شيئاً سوى إبعاد الكرد من 

المعادلة السياسيّة.
حد  إلى  وصلت  التي  تركيا  فإن  ذلك  رغم   
ه  والتوجُّ االتجاهات  كل  في  بوصلتها  تغيير 
صوب روسيا من أجل وأد التطلعات الكردية 
هذه  أمام  خطراً  تشكل  التزال  سوريا،  في 
التطلعات، ومن المبكر القول إلى أين سينتهي 
المطاف في التهديدات التي يطلقها مسؤولوها 
الذين  يدركون تماماً أن مجرد وجود السالح 
أن  الممكن  من  أنه  ما  بشكل  يعني  الكرد  بيد 
يعودوا لعفرين أو في أقل تقدير تأسيس كيان 
بعد  تعد  لم  تركيا  لكن معركة  واقعاً،  سيصير 
الكرد  ضد  صارت  حيث  الكرد  مع   ٢٠١5
أال يرجع  ما يعطي األمل في  وأمريكا، وهذا 

الكرد في سوريا إلى ما قبل ٢٠١١.
األمور  لزمام  أمريكا  ترك  عن  يقال  ما  رغم 
في سوريا  لروسيا، لكن الوقائع تشير إلى أن 
هناك سياسات أمريكية تجاه سوريا، حيث أكد 

أمريكي وعلى رأسهم  أكثر من مسؤول 
الرئيس دونالد ترامب، وبالذات بعد 

بأنهم  إدلب،  باجتياح  السوري  النظام  تهديد 
العملية وأن  بهذه  القيام  األسد من  نظام  منعوا 
أكثر  البقاء  أنه ال يمكنه  على األسد أن يدرك 
دستور  إعداد  ولغاية  االنتقالية  المرحلة  من 

جديد لسوريا.
أمريكا  يمنعان  اليزاالن  اللذين  العائقان  ربما 
النهائية  الصيغة  إلى  التوصُّل  من  وروسيا 
بخصوص سوريا هما أن إيران رغم العقوبات 
وكذلك حزب  بعد  سوريا  تغادر  لم  األمريكية 
صار  التي  الشيعيّة  الميلشيات  وكافة  هللا 
التنازل  الصعب  من  أمريكياً  مطلباً  خروجها 
عنه، والنقطة الثانية تكمن في أن تركيا التزال 
من جهتها تشكل تهديداً آخر ألي تسوية ممكنة، 

إطالق  عن  تكف  أو  تهدأ  ال  وهي 
بخصوص  تهديداتها 

المناطق  اجتياح 
رغم  الكردية 
ئل  سا لر ا
يكية  مر أل ا

لمتكررة  ا

بزيادة عدد القواعد العسكرية ونشر جنود على 
طول الحدود.

مع خروج إيران والميلشيات الشيعية من سوريا  
استخدام  في  الغارق  األسد  بمقدور  يكون  لن 
الكيماوي ضد المدنيين والُمتَهم باغتيال رفيق 
الحريري الصمود في وجه أيّة تسوية أمريكية 
روسية؛ فروسيا التي وافقت على المصالحة مع 
تركيا عقب التداعيات التي حصلت بعد إسقاط 
طائرة لها من قبل الدفاعات التركية ما كان لها 
أن تقبل بإعادة تطبيع العالقات لوال جملة أمور 
من بينها هو إيجاد توازن في سوريا ضد التمدد 

اإليراني  من 

خالل تركيا.
تصدُّرها  عن  اليوم  خرجت  السورية  األزمة 
ويتوجب  الدولية  الساحة  على  بارزة  لقضيٍة 
شائكة  عالمية  ملفات  فهناك  بسرعة،  حلّها 
كثيرة أصبحت أكثر اهتماماً، لكن هذا ال يعني 
أن هذا الملف سيُترك على ما هو عليه. الفترة 
اتجاه  في  تقدماً  شك_  _بال  ستشهد  المقبلة 
ال  فيها أحدٌ  النهائية؛ تسوية لن يكون  التسوية 
منتصراً وال مهزوماً إال المصالح الدولية لحدٍّ 

كبير.
كاتب وصحفي كردي سوري
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«مكتومي القيد« معاناة عمرها عقود.. رسائل برسم اإلدارة الذاتية يف كانتون اجلزيرة

نصف قرن يف مهنة التصوير .. مشس الدين علي بك 
أقدم مصور فوتوغرايف يف عامودا

مشفى جراحة القلب والعني يف قامشلو.. 
ر يف وضـعه بالـخدمـة

ُّ
سـرعة فـي االنـجاز وتـأخ

في  لحظة  كل  تتجسد  عقود  عمرها  معاناةٌ 
حياتنا وحياة أطفالنا والزالت, أبسط وصٍف 
لوجودك.  إثبات  ال  ولكن  موجود  أنك  لها 
اسم   – هللا  عبد  )حسين  بدأ  العبارات  بهذه 
مكتوم  وهو    Buyer((لـ حديثه  مستعار(, 
موا  القيد واحد من بين 150 ألف كردي ُحّرِ
)العمل  في  السوري  المواطن  حقوق  من 
والتوظيف والملكية( خالل اإلحصاء الذي 
جرى في مناطق الجزيرة  بموجب مرسوم 
السوري  الرئيس  عهد  في  صدر  تشريعي 
وُطبِّق   1962 آب   23 في  قدسي”  “ناظم 
أنا   ”: يقول    .)1962  /  10  /  5( بتاريخ 
ال  أطفال,  ثالثة  ولدي  متزوج  القيد  مكتوم 
لي  العائلية  الحالة  تثبت  أوراق  أية  أملك 
أبسط  من  محرمون  نحن   أطفالي,  وكذلك 
مستقبل  وال  توظيف  وال  دراسة  ال  حقوقنا 

ألطفالنا”.
من  وهو   ) مستعار  اسم   - علي  )محمد 
بموجب  القيد  مكتوم  قامشلو  مدينة  سكان 
عن  معاناته  تختلف  لم  المذكور,  اإلحصاء 
تضّمن  والذي  القيد.  مكتومي  من  غيره 
يدّخر  ولم  الكرد   من  األجانب  تجنيس 
المعنيين في  لتسوية وضعه وراجع   جهداً 
وكذلك  مرة،  من  أكثر  الحسكة  محافظة 
محاولته  ولكن  دمشق  العاصمة  إلى  توجه 
بائت بالفشل، وقال:” المحامي الذي قصدته 
في العاصمة  أجابني  ليس باإلمكان عمل 
الجزيرة  كرد  من  فأنت  لكم  شيء  أي 
للكرد في  السياسي  بالوضع  واألمر متعلق 

الجزيرة”. 

تحقيق: فنصة تمو

تقرير: بريندار عبدو

تقرير: همالين فرمان

“ نطلب من اإلدارة النظر في وضعنا 
وأخذه بعني االعتبار وخاصة فيما 
يتعلق باحلواجز األمنّية، فأوالدنا 
يعانون كثيراً من هذا األمر؛ حيث 
القائمني على احلواجز ال يعترفون 
بـما نحمله من ثبوتية )شهادة 

تعريف( ويطلبون أوراق ثبوتية أخرى 
ونريد منهم إيجاد حل بديل لشهادة 
التعريف أو إصدار قرار رسمي مبنحنا  

بطاقة أو ثبوتية حتول دون تعرضنا 
للمسائلة واالعتقال”.

اإلحصاء الجائر :
 1962 عام   اإلحصاء  قرار  صدور  منذ 
وإلى تاريخ اليوم يعاني  الكرد من مكتومي 
المحامي  يقول  كأجانب,  والمسجلين  القيد 
موسى عثمان :” مكتومو القيد  ال قيود لهم 
محافظة  في  المدنيّة  األحوال  مديرية  في 
المدنيّة  الحقوق  الحسكة وهم مجردون من 

والسياسيّة “.

وقائع  تثبيت  لهم  يحق  وال  وأضاف:” 
والحصول  الدولة,  سّجالت  في  الزواج 

ويصعب  ألوالدهم،  ميالد  شهادة  على 
عليهم تثبيت وفياتهم،  ويعانون من تسجيل 
تعليمهم،  وإتمام  المدرسة  لدخول  أطفالهم 
الدوائر  في  العمل  لهم  يحق  ال  وكذلك 
إلى  إضافة  والشركات.  والمؤسسات 
القروض  من  االستفادة  حق  من  حرمانهم 
التي تمنحها البنوك العامة والخاصة بشكل 
عام، وال يحق لهم خدمة العلم، وال يمنحون 
جوازات سفر ومن ثم ال يتمكنون من السفر 
الحقوق  من  مون  ويُحرَّ البالد،  خارج  إلى 
المدنية المنصوص عليها في الدستور كحق 

الترشيح والتصويت”.

“سمر حسني الرئيسة املشتركة 
لهيئة العمل والشؤون االجتماعية 
في إقليم اجلزيرة: “يتم التعامل  مع 
االشخاص املكتومني ممن يتقدمون 
بطلبات تشغيل للحصول على 
وظيفة  تقدمي شهادة تعريف من 

الكومني, وتعتمد هذه الورقة 
كسّجل أو كثبوتية بدالً من الهوية 

الشخصية له ويعامل معاملة 
الشخص  املواطن”.

تجدُّد المعاناة :
عن  الحديث  في  علي(  )محمد  يسترسل 
ال  بأنّها  وصفها  والتي  المتجددة  معاناته 
بين  التنقُّل  أثناء  كثيراً  عانينا  تنتهي:” 
طريق  عن  سواًء  السورية  المحافظات 
الطيران,  أو شركات  البري  النقل  شركات 
ثبوتية  أوراٍق  من  نحمله  لما  قبولهم   لعدم 

والتي كانت عبارة عن شهادة تعريف”.
الصورة  تلك  تتجدد  تكاد  واليوم  ويضيف 

الصعوبات على بعض  حيث نواجه بعض 
الذاتية،   لإلدارة  التابعة  األمنية   الحواجز 
أوراق  منّا  يطلبون  األحيان  من  كثير  ففي 
ثبوتية أخرى سيّما أوالدي الشباب, واكتمل 
الوجع  قالها بنبرة يشوبها حزن شديد حين 
منا من الدخول إلى إقليم كردستان كوننا  ُحّرِ

مكتومي القيد” .

في روجآفاى  الذاتية  اإلدارة  تأسيس   ومع 
 21 في  عنها  اإلعالن  تم  والتي  كردستان 
كانون الثاني )يناير( من عام 2014انخرط 
عددٌ كبير من مكتومي القيد في العمل ضمن 
الهيئات الخدميّة التابعة لإلدارة، وبحسب ما 
المشتركة  الرئيسة  حسين  سمر  إليه  ذهبت 
إقليم  العمل والشؤون االجتماعية في  لهيئة 
الجزيرة خالل تصريحها: “يتم التعامل  مع 
األشخاص المكتومين ممن يتقدمون بطلبات 
التشغيل للحصول على وظيفة  تقديم شهادة 
الورقة  هذه  وتعتمد  الكومين,  من  تعريف 
كسّجل أو كثبوتية بدالً من الهوية الشخصية 

له ويُعامل معاملة الشخص  المواطن”. 
البعض الزال يالقي صعوبة كبيرة  إال أن 
يقول   ) إيجاد وظيفة و)حسين عبد هللا  في 
توظيف  بطلب  تقدمت  حين  ذلك:”  بصدد 

لإلدارة  التابعة  التربية  هيئة  لدى  كسائق  
الذاتية, رفضوا طلبي وقالو لي أنك مكتوم 

القيد وال يمكننا قبول طلبك”.
وعن المساعدات اإلنسانيّة التي يتم توزيعها 
عن طريق الكومونات، أضاف عبدهللا قائال 
لنا ألننا مكتومو  المعونة  تقديم  “يتم رفض 

القيد”. 
الصعوبات  القيد  مكتومي  مواجهة  وعن 
الحقوق  بعض  من  وحرمانهم  كالتوظيف 
أوضح حسين عزام نائب الرئاسة المشتركة 
الجزيرة:  مقاطعة  في  التنفيذي  للمجلس 
“نحن كإدارة ذاتية نتعامل مع مكتومي القيد  
كمواطنين سواًء  في التوظيف أو المساواة 
وبيننا،  بينهم  فرق  هناك  وليس  العمل  أو 
وكإجراءات إدارية يُطلَب منهم تقديم شهادة 

تعريف من الكومون أو من الناحية “ 
بشأن  قرارات  هناك  ليست  وأضاف:” 
لإلدارة  االجتماعي  العقد  ولكن  المكتومين 
الجميع   بين  التساوي  ويضّمن  يكفّل  الذاتية 

في الحقوق”.
ملف  كان  إذا   فيما  سؤال  محض  وفي 
النقاش  القيد سيكون ضمن ملفات  مكتومي 
الذاتية  االدارة  ممثلي  بين  اللقاءات  في 
والحكومة السورية, أكد عزام:”  أن ملف 
النقاش  القيد سيكون ضمن ملفات  مكتومي 

وسنطرحها من كّل بد إذا كان النظام جادّاَ 
في الجلوس إلى طاولة المفاوضات”. 

رسائل برسم اإلدارة الذاتية:
ولدنا  أيضاً  األرض  هذه  وأبناء  كرد  نحن 
ننال  لكي  األوان  آن  أما  كنفها  في  وكبرنا 
من  طويلة  سنوات  بعد  وأوالدنا  _نحن 
من  بعضا  حقوقنا_  أبسط  من  الحرمان 
االنصاف كلماٌت توجه بها )عبد هللا ( إلى  

اإلدارة الذاتية. 
نطلب   ”:  ) علي  )محمد  عليه  ويضيف 
بعين  وأخذه  في وضعنا  النظر  اإلدارة  من 
بالحواجز  يتعلق  فيما  وخاصة  االعتبار 
األمنية فأوالدنا يعانون كثيراً من هذا األمر 
يعترفون  ال  الحواجز  على  القائمين  حيث 
تعريف(  )شهادة  ثبوتية  من  نحمله  بـما 
ويطلبون أوراق ثبوتية أخرى، ونريد منهم 
إيجاد حل بديل لشهادة التعريف أو إصدار 
قرار رسمي بمنحنا  بطاقة أو ثبوتية تحول 

دون تعرضنا للمسائلة واالعتقال”.

مطالب صغيرة وآمال يحملها مكتومو القيد 
بين ضلوعهم التي أنهكها اإلحصاء الجائر 
بحق ما يقارب المئة وخمسين ألف كردياً 
بحسب  حقوقهم،  أبسط  من  وحرمانهم 
يتوجهون  الدولية،  والمعاهدات  المواثيق 
للنظر في وضعهم  الذاتية  اإلدارة  إلى  بها 
إلى  قرار  بخصوصهم  أو  تعميم   بإصدار 
جميع مؤسساتهم ودوائرهم بقبول طلبات 
على  لهؤالء  تسهيالت  ومنح  التوظيف 
المعونة  وتخصيص  األمنية،  الحواجز 

الشهرية للمحتاجين منهم.    

إقليم  في  الصحة  لجنة  أعلنت  أن  منذ 
الجزيرة،  في  الثامن والعشرين من شهر 
الجاري،  العام  من  الفائت  )أغسطس(  آب 
مشفى  ألول  األساس  حجر  وضعت  أنّها 
إقليم  مستوى  على  والعين  القلب  لجراحة 
مدينة  في  سنوات  ثالث  قبل  الجزيرة 
قامشلو، وأّن االنتهاء من إنجاز المشروع  

سيكون خالل شهرين.
سوريا  شمال  مناطق  في  والمواطنون 
المشفى  افتتاح  الصبر  بفارغ  يتنظرون 
إلى  التوجه  في  معاناتهم  من  تخفف  علّها 
كإقليم  المجاورة  والبلدان  دمشق  العاصمة 
التي  المعاناة  هذه  العالج,  لتلقي  كردستان 
عمرها من عمر األزمة التي تشهدها البالد 

منذ ثمانية أعوام. 
وقال المعنيون إن هناك مجموعة أسباب 
أمام  ألبوابه  المشفى  افتتاح  دون  أحالت 
المراجعين من مرضى العين والقلب إلى 

الطبيّة  األجهزة  عدم وصول  ومنها  اآلن، 
في الوقت الُمحدَّد. 

للمشفى  اإلداري  المدير  كرمو  محمد  قال 
 ”:”Buyer لـ”  خاص  تصريح  وخالل 
وتأّخر  الطبية  األجهزة  وصول  عدم  إن 
المصنع  قبل شركات  من  الهندسي  الطاقم 
إلعداد األجهزة وتركيبها في الوقت المحدد 
هذه  على  للعمل  الطبي  الكادر  وتدريب 
أّخر  التي  األسباب  أهم  من  كان  األجهزة 

افتتاح المشفى”.
الطبي  الكادر  تأمين  تم  وأضاف:” 
أخرى,  أسباب  أية  توجد  وال  المتخصص 
والمشفى سيكون جاهزاً للخدمة على أغلب 

تقدير بداية عام ألفين وتسعة عشر “.
الحالي  الوقت  في  أنهم  إلى  كرمو  ونوه   
ينتظرون تعبيد الشوارع المحيطة والمؤدية 
وحالة  الحفر  عمليات  نتيجة  المشفى,  إلى 
الطقس الغير مساعدة لعملية التزفييت في 

الوقت الحالي”.
لإلدارة  التابعة  الصحة  لجنة  أن  أكد  فيما 
الجهة  هي  الجزيرة  كانتون  في  الذاتية 

الوحيدة الممولة لبناء المشفى وتأمين جميع 
مستلزماتها. منوها “وكل ذلك على تكلفتها 
أية منظمة  عالمية  الخاصة دون مساعدة 

أو إقليمية أو محلية”.
مراجعاً  خمسين  قرابة   المشفى  واستقبل 
القائمين؛  وبحسب  العين,  مرضى  من 
وتجريب  لفحص  المرضى  استقبال  كان 
لجنة  استوردتها  التي  الطبية  األجهزة 
منها  وكانت  أوربية.  دول  من  الصحة 

أجهزة الليزر المتطورة.
المشفى من ثالثة طوابق الطابق  يتألف  و 
ديوان،  /أرشيف،  اإلدارية  لألقسام  األول 
إدارة، مقسم، أشعة، طبق محوري، غرف 
استعالمات   صيدلية،  مخبر،  اإلسعاف، 

وكافتيريا/.
القلبية  باألمراض  خاص  الثاني:  الطابق 
غرف  القسطرة،  غرفة  عمليات،  /غرفة 

العناية المشددة وغرفة الممرضات/
“العينية”  طابق  فهو  الثالث  الطابق  أما 
إقامة  العمليات، غرف  ويتكون من غرفة 

المرضى، وغرفة األجهزة الطبية.

استوديو الشرق اسم اليزال عالقا في  ذاكرة 
أهالي مدينة عامودا والقرى المجاورة  لها، 
الصور  اللتقاط  وجهتهم   كانت   فلطالما 
االستوديو  يعود  والشخصية.  التذكارية 
البالغ من العمر  للعم شمس الدين علي بك 
المصورين  أقدم  من  ويُعتبر  عاما،  سبعين 

في المدينة. 
العائليّة  المناسبات  أصور  “كنت 

التصوير  مهنة  تعلّمت  واألعراس، 
من أخي محمد علي بك الذي 

بيروت  العاصمة  قصد 
وعاد عام 1960ليفتتح 
تصوير   استوديو  أول 
عامودا”.  مدينة  في 

وهو  الدين  شمس  قال 
في  عمله  تفاصيل  يسرد 

التصوير  مهنة 

لدرجة  بها  شغوفاً  كان  التي  الفوتوغرافي 
اليوم  إلى  المهنة  هذه  يمارس  الزال  أنه 
على الرغم من كبر سنّه وعلى الرغم من 

وازدياد أعداد المزاولين لمهنة التصوير.
العديد  أخي  من  تعلّمت  قائال:”  وتابع 
لم  لكنّه  بالتصوير  المتعلقة  األمور  من 
التصوير  لتقنيات  تدريبي  إتمام   يستطع 
الفوتوغرافي؛ ألنّه توجه للخدمة اإللزامية 
مدينة  إلى  أتوجه  أن  مني  وطلب  آنذاك, 
للتدريب. وكان هناك مصور  قامشلو 
أرمني اذا لم تخني ذاكرتي كان 
 ) خاجيكيان  )خاجيك  اسمه 
كنت  بـ”كوكو”،  المعروف 
العطل  أيام  في  إليه   أتوجه 
قامشلو  مدينة  في 
ة  د يا لز

مهاراتي التقنية التي تُعتبر المفتاح األساس 
ٍر محترف. ألي مصّوِ

وكانت الكاميرا في ذلك العصر عبارة عن 
إليها  به فتحة صغيرة تدخل  صندوق كبير 
الجدران،  على  معكوسة  وتتثبت  الصورة 
الفوتوغرافي   التصوير  مجال  تأثر  ومع 
أخذت  التكنولوجي,  بالتقدم  المهن  كباقي 
الكاميرا وعلى مّر السنوات في تقدم وتطور 

ولم تتوقف هذه العملية إلى يومنا هذا.
في  يعمل  الذي  الدين  شمس  العم  وأوضح 
قرن  نصف  من  أكثر  منذ  التصوير  مجال 
خالل حديثه:” في البداية كنا نلتقط الصـور 
ومن  الشمس  ضوء  وتحت  النهار  في 
تُستخدم  الصور  هذه  وكانت  رتوش  دون 
الحكوميّة؛  والدوائر  الرسميّة  للمعامالت 
كانت باألسود واألبيض فقط. وبعد سنوات 

تطورت الكاميرا. 
ويتابع :” بالنسبة للتصوير الكهربائي كانت 
على  والمجموعة  الملتقطة  الصور  تخضع 
شريط يُسمى “فيلم أو نيغاتيف” إلى عملية 
تُسّمى  كانت  مظلمة  غرفة  في  كيميائية 

“التحميض”.
الخترت  الوراء  إلى  بي   الزمن  عاد  “لو 
مهنة التصوير مجددا”، بهذه الكلمات اختتم 
إلى  يشير  وهو  حديثه  الدين  شمس  العم 
صورته الُمعلَّقة على جدار االستوديو الذي 
يحتضن ذكريات أكثر من خمسة عقود.  لن 
أغير مهنتي ألنني أحببتها وعشقتها، كانت 

وال تزال مصدَر رزٍق لي ولعائلتي.

» يف البداية كنا نلتقط الصـور يف النهار وحتت 
ضوء الشمس ومن دون رتوش وكانت هذه 

للمعامالت الرمسيّة والدوائر  الصور ُتستخدم 
احلكوميّة، وكانت الكامريا يف ذلك العصر 

عبارة عن صندوق كبري به فتحة صغرية تدخل 
إليها الصورة وتتثبت معكوسة على اجلدران«

» مت تأمني الكادر الطيب املتخصص وال توجد أيّة 
أسباب أخرى, واملشفى سيكون جاهزًا للخدمة 

على أغلب تقدير بداية عام ألفني وتسعة عشر«



مباراة  إقامة  أجل  من  ممكن  وقت 
مثل  المتحدة،  الواليات  في  رسمية 
الكبيرة  الدوري  مسابقات  مباريات 
األخرى في أميركا الشمالية التي تقام 

خارج الحدود«.
الدوري  »سيواصل  وأضافت: 
إقامة  يمكن  حتى  خططه  اإلسباني 
مباراة رسمية خارج إسبانيا. الرابطة 
لديها قناعة بأن االتحاد اإلسباني لكرة 

القدم ال يتصرف وفقاً للقانون«.
وقالت رابطة الدوري اإلسباني أيضاً 
على  يؤثر  لن  برشلونة  انسحاب  إن 
اتفاق مدته 15 عاماً مع شركة الترفيه 
لكرة  للترويج  سبورتس«  »ريليفنت 

القدم اإلسبانية في أميركا الشمالية.
رابطة  رفعت  الماضي،  الشهر  وفي 
في  قضائية  دعوى  اإلسباني  الدوري 
الذي  االتحاد،  اإلسبانية ضد  المحاكم 
برشلونة  مباراة  نقل  طلب  رفض 
ويعارض  المتحدة  للواليات  وجيرونا 
خطط  بشدة  روبيالس  لويس  رئيسه 

»رابطة الدوري«.
رابطة  رئيس  تيباس  خافيير  وأشار 
الدوري اإلسباني، أمس، إلى أنه يتفهم 
»رابطة  أن  مضيفاً  برشلونة،  قرار 
خططها  عن  تتراجع  لن  الدوري« 
قرار  أن  أرى  »ال  وقال:  المستقبلية، 

سأحب  كنت  بالطبع  خيانة.  برشلونة 
تهنئة  لكن يجب  يناير   26 يوم  اللعب 
بالوصول  لنا  السماح  على  الناديين 
في  سيساعدنا  هذا  ألن  النقطة  لهذه 

المستقبل«.
وأضاف: »هذا ليس نصراً لروبيالس، 
تم  الطلب  أن  هو  حدث  ما  كل  ألن 
خارج  اللعب  في  الرغبة  لكن  سحبه، 

إسبانيا ما زالت موجودة«.
قرار  قبل  إنه  جيرونا  قال  بينما 
برشلونة بسحب دعمه إلقامة المباراة 
يواصل  لكنه  المتحدة،  الواليات  في 

مساندته لفكرة اللعب خارج البالد.
بعد  لدعمه  برشلونة  سحب  ويأتي 

كأس  نهائي  إياب  من  واحد  يوم 
وبوكا  بليت  ريفر  بين  ليبرتادوريس 
من  نُقل  الذي  اللقاء  وهو  جونيورز، 
»سانتياغو  استاد  إلى  آيرس  بوينس 
برنابيو« في مدريد بعد تأجيل المباراة 
في  الجماهير  عنف  بسبب  األصلية 

األرجنتين.
االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني  لكن 
خطط  عارض  الذي  )الفيفا(،  الدولي 
نهائي  أن  ذكر  اإلسباني،  الدوري 
ظروف  بسبب  نُقل  الجنوبية  أميركا 
بإقامة  ينذر  ال  هذا  وأن  استثنائية، 
مناطق  في  أخرى  نهائية  مباريات 

مختلفة.
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تأهيل «سفري الشمال«  إىل اجملموعة األوىل 
من الدوري السوري املمتاز

 
ً
«أنا أحتداك« فعالية رياضية ضمن محلة ١6 يوما

ملناهضة العنف ضد املرأة يف احلسكة

اختتام فعاليات «بطولة قامشلو املفتوحة 
للشطرنج« يف قامشلو

برشلونة يرتاجع عن خوض مباراته
 مع جريونا بالواليات املتحدة

العثور على قناع حجري عمره ٩ آالف عام 
بالضفة الغربية

اليابان تدرس استعمال «الثلج املشتعل« 
 للطاقة

ً
بديال

تأهلت ثمانية فرق إلى الدور السوري 
انتهاء  بعد  وذلك  الممتاز،  المؤهل 
الدرجة  دوري  من  األولى  المرحلة 

األولى.
وتضم المجموعة األولى فريق الجهاد 
وعمال  الجزيرة  الشمال”،  “سفير 
“الفتوة،  فريق  تأهل  بينما  حماة. 

إلى  والحرجلة”  العربي  المحافظة، 
المجموعة الثانية.

الرياضي   الجهاد  نادي  إدارة  وكانت 
األول  كانون  من  الثامن  في  قررت 
الكابتن  تعيين  الجاري،  )ديسمبر( 
المرمى  لحراس  مدربا  عيسى  عماد 
إبراهيم  حمد  والكابتن  الشباب  لفئة 

العبد مدربا لفئة األشبال.
حسين  شوكت  تعيين  تم  ذلك  إلى 
ماجد  الجماعية،  األلعاب  مسؤول 
معمو  مشرف،  اإلدارة  عضو  زبير 
محمود إداري عام، بيرج سركيسيان 
مدرب  مساعد  محرم  محمد  مدرب، 

ووائل كورية إداري.

مار  لمركز  التابع  الياسمين  بيت  نظم 
آسيا الحكيم في الحسكة فعالية رياضية 
بعنوان “أنا أتحداك” ضمن حملة 16 

يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
على  أقيمت  التي  الفعالية  وتضمنت 
الحسكة  في  الرياضية  الصالة  أرض 
الكاراتيه  في  رياضية  عروضاً 

والجمباز وكرة السلة.
على  اتحداك”  “أنا  واقتصرت  هذا 
وهي  للسيدات  الرياضية  العروض 
تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي 
الكاثوليك  السريان  مطرانية  تنفذها 
المتحدة  األمم  صندوق  من  بتمويل 

للسكان لمناهضة العنف.

هو  ذلك  من  الهدف  أن  إلى  ويُشار 
قادرة على  المرأة  بأن  إيصال رسالة 
مجاالت  كل  في  للرجل  نداً  تكون  أن 
قدرتهن  إثبات  النساء  وأرادت  الحياة 
الرياضة  األنشطة  كل  ممارسة  على 
التي عادة ما تكون حكراً على الرجال.

اُختتمت يوم السبت الثامن من ديسمبر 
المفتوحة  قامشلو  “بطولة  الجاري، 
للشطرنج” التي استمرت ليومين في 
االتحاد  “مقر  زالل  الشهيدة  صالة 

الرياضي العام” بمدينة قامشلو.
وشارك في البطولة أكثر من خمسين 
الفئات  كافة  ومن  والعبة  العب 
منبج  الطبقة،  مناطق  من  العمرية 

وإقليم الجزيرة.

هذا وفاز المركز األول من فئة الرجال 
فراس عيسى من إقليم الجزيرة، وفي 
محمود  عبدالرحمن  الثاني  المركز 
نصيب  من  كان  الثالث  المركز  أما 

إدريس أوسب من مدينة منبج.
وفازت سيدرا رستم من إقليم الجزيرة 
السيدات،  فئة  من  األول  بالمركز 
من  المحمد  سارة  الثاني  المركز 
منطقة الطبقة، والمركز الثالث فازت 

فيه فلك أحمد من إقليم الجزيرة.
جائزة  الطبقة  من  فارس  إيفا  ونالت 

أصغر العبة.
خليل،  زكريا  من  كال  نال  ذلك  إلى 
اسماعيل  حيدر  و  جوي  روني 
فئة  من  األولى  الثالثة  المراكز 

الناشئين، وهم من إقليم الجزيرة.

اإلسباني  الدوري  خطط  خرجت 
لكرة القدم إلقامة مباراة في الواليات 
مسارها  عن  المقبل،  الشهر  المتحدة، 
الذي كان من  بعدما سحب برشلونة، 
المقرر أن يواجه جيرونا في ميامي، 
اجتماع  عقب  التوجه  لهذا  دعمه 

لمجلس إدارته مساء أول من أمس.
ووقعت إدارة الدوري اإلسباني اتفاقاً 
الترفيه  شركة  مع  عاماً   15 مدته 
أغسطس  في  سبورتس«  »ريليفنت 
للمسابقة  الترويج  أجل  من  )آب(، 
إقامة  تضمنت  الشمالية،  أميركا  في 

بالدوري  الموسم  في  واحدة  مباراة 
اإلسباني على أراض أميركية، وكان 
من المنتظر أن يلتقي جيرونا مع جاره 
يناير   26 يوم  برشلونة  الكاتالوني 
ميامي  ملعب  على  الثاني(  )كانون 
دولفينز المنافس في دوري كرة القدم 

األميركية.
وواجه االقتراح معارضةً من االتحاد 
الدولي  واالتحاد  القدم  لكرة  اإلسباني 
ويبدو  األوروبي،  واالتحاد  )الفيفا( 
دعم برشلونة اآلن في تراجع مع عدم 
التوصل  المعنية  األطراف  استطاعة 

التفاق.
وقال برشلونة، في بيان له، »مجلس 
رغبته  سحب  قرر  النادي  إدارة 
ميامي  في  جيرونا  ضد  اللعب  في 
المحيط  للتوافق  االفتقار  الحظ  بعدما 
يزال  وال  كان  برشلونة  باالقتراح... 
يرغب في الذهاب إلى ميامي من أجل 

اإلسباني،  الدوري  في  مباراة  خوض 
أندية  على  اإليرادات  بتقسيم  وقبل 
الدرجتين األولى والثانية، لكن بينما ال 
تستطيع كل األطراف المعنية التوصل 
التفاق، فإن هذا المشروع ال يمكن أن 

يزدهر«.
تعهدت  الدوري«  »رابطة  لكن 
طويلة  استراتيجيته  على  بالحفاظ 
األمد والمتعلقة بإقامة مباريات خارج 

إسبانيا.
بأن  اإلسباني  الدوري  رابطة  وأقرت 
 26 يوم  مقررة  كانت  التي  المباراة 
البالد،  خارج  إقامتها  يمكن  ال  يناير 
المعركة  بمواصلة  تعهدت  لكنها 
لكرة  اإلسباني  االتحاد  مع  القانونية 

القدم، وهو أكبر معارضي الخطة.
لها،  بيان  في  »الرابطة«،  وقالت 
في  جماهيرنا  إلحباط  »نأسف 
الواليات المتحدة، وسنعمل في أسرع 

عن  )األربعاء(  أمس  النقاب  كشف 
آالف   9 إلى  يعود  نادر  قناع حجري 
المحتلة،  الغربية  الضفة  في  عام 

ويرتبط ببدايات المجتمع الزراعي.
 15 أحد  هو  حديثا  المكتشف  والقناع 
قناعا فقط من هذا النوع حول العالم، 
خاصة  مقتنيات  ضمن   13 بينها 
الصعب  من  يجعل  مما  ألفراد، 

إخضاعها للدراسة.

أنه  اإلسرائيلية  اآلثار  هيئة  وذكرت 
من  المصنوع  القناع  على  العثور  تم 
واألصفر  الوردي  الرملي  الحجر 
الخليل،  مدينة  شرق  مستوطنة  قرب 
هذا  مطلع  السلطات  إلى  تسليمه  وتم 

العام.
اآلثار  عالمة  لوبو  رونيت  وتقول 
ارتداه  النادر  القناع  هذا  إن  بالهيئة 
قديمة  طقوس  من  كجزء  أشخاص 
قناع  »اكتشاف  أن  وتضيف  للعبادة. 
من  الدرجة  بهذه  مصنوع  حجري 
نظراً  للغاية«،  مثير  أمر  هو  اإلتقان 
تماماً  ومتناسبة  دقيقة  »مقاييسه  ألن 
تحديدهما،  تم  الوجنتين  عظام  وحتى 
ذي  والفم  الرائع  األنف  عن  فضالً 

األسنان المميزة«.
ويعتقد األثريون أن القناع الذي يرجح 
الحديث،  الحجري  للعصر  يعود  أنه 
لعرضه،  أو  ارتداؤه  ليتم  صنع  ربما 
نظراً لوجود أربع فتحات على أطرافه 

حتى يتسنى تعليقه.

القناع  يسلط  أن  المفترض  ومن 
العميق،  التحول  فترة  على  الضوء 
وانتقال البشرية من الحياة البدائية إلى 
المنظمة،  والزراعة  الدائم  االستقرار 
ظهور  إلى  أدى  الذي  التحول  وهو 

المدن األولى والكتابة.

وقود  استخراج  في  اليابان  نجحت 
يعرف  المحيط  قاع  من  مستغّل  غير 
»الثلج  أو  الميثان«،  »هيدرات  باسم 
بأن  الكثيرون  يجادل  حيث  الناري«، 
هذه المادة ستعطي حالً ألزمة الطاقة.
اليابان  في  البحار  قاع  تحت  ويوجد 
كمية كبيرة من غاز الميثان المحاصرة 
لوناً  الجليد  تعطي  والتي  الثلوج،  بين 

رمادياً.
وجد  الثلج،  من  عينة  فحص  وبعد 
إشعال عود  يشتعل عند  أنه  الباحثون 

ثقاب بالقرب منه.
الدولية  األبحاث  شركات  وتتسابق 
هذه  من  لالستفادة  اليابان  في  الكبيرة 
المادة الغريبة المعروفة باسم »الجليد 
الناري«، واستخراجها من قاع البحر 
لتقرير  الستخدام الميثان كوقود، وفقاً 
البريطانية  اإلذاعة  هيئة  موقع  نشره 

)بي بي سي(.
»هيدرات  أن  التقرير  وأوضح 
مصدراً  توفر  أن  يمكن  الميثان« 
للوقود، حيث تشير التقديرات  رئيسياً 
ثلث  نحو  تشّكل  أنها  إلى  األخيرة 
أنواع  في  المحتجز  الكربون  إجمالي 
النفط  الوقود األحفوري األخرى مثل 

والغاز والفحم.
الصعب  من  بأنه  أيضاً  التقرير  ويفيد 
بالعادة،  الميثان  العثور على هيدرات 
سفن  بواسطة  اكتشافها  سهولة  رغم 
األبحاث، إال أن التحدي الحقيقي يكمن 

في طرق استخراج الغاز.
تقود  التي  روبل  كارولين  وصرحت 
لهيئة  التابع  الغاز  هيدرات  مشروع 
»من  األميركية:  الجيولوجي  المسح 
يمكننا  ال  أنه  جداً  الواضحة  األمور 
النزول والغوص للتنقيب عن الغاز«.

لمقاربة  يعود  السبب  أن  وأوضحت 

فيزيائية، حيث إن »هيدرات الميثان« 
على  عادةً  وتتكون  للغاية،  حّساسة 
تحت  األمتار  من  مئات  عدة  عمق 
الضغط  يكون  حيث  البحر،  قاع 
أعلى بكثير من على السطح، وتصل 
درجات الحرارة إلى الصفر. وبمجرد 
ستبدأ  البحر،  قاع  من  المادة  إخراج 

تلقائياً باالنهيار والتفكك.
من ذلك، علينا  وتابعت روبل: »بدالً 
الميثان  الثلج على إطالق غاز  إجبار 

من قاع البحر، ومن ثم استخراجه«.

»رابطة الدوري« تعهدت مبواصلة املعركة 
القانونية مع االحتاد اإلسباني إلقامة بعض 

اللقاءات خارج البالد



بين أيدينا المجموعة القصصية )يتحدثن 
عني( للقاص محمد خير عمر الصادرة 
 ،2012 العام  عن دار بعل بدمشق في 
القطع  من  صفحات  وعشر  بمئة  وهي 

المتوسط، وتتضمن 13 قصة قصيرة.
التقطها  فارقة  لوحات  القصص  وهذ 
منها  ونسج  السردي  بحسه  القاص 
سلس  بسرد  وحكايا  اقصوصات 
في  منها  للشاعرية  اقرب  جميلة  ولغة 
اقل،  وترادفات  قصيرة  بجمل  النثر.. 
الحياة  توثق  بالمفارقة  نابضة  لوحات 
السلس  فيها  القها..  وبكل  بساطتها  بكل 

والخسيس،  الرائع  وفيها  والمتناقض، 
انها تسجل الحياة كما هي باقتطاع جزء 
منها في صيرورة المجتمع واالشخاص 
واالحداث، ويرسمها بفنية كتابية وادبية 
وبكوميديا  حينا  والطرافة  الفكه  بروح 

سوداء حينا آخر.
لدى القاص محمدخير لغة بهية ورصينة 
االداء، ليس من كلمة زائدة او حشو، أو 
كلمة ناقصة ولغو، انه يتقن حرفة الكتابة 
ويمتلك  القصصي  السرد  ويتقن  بالق 
الروي  بروح  متدفقة  بدقة  ناصيتها 
والحكائي، يقتنص اللحظة المفارقة من 
االحداث وما يماثلها من اشخاص تؤثر 
او  معه  كانها جرت  المقابلة  الذات  في 

حوله او يعرفها من منبتها.
في  المدارة  ومنبعها  القصص  مكان 
البيئية  حصرا،  قامشلو  هي  المجموعة 
انه  للقاص  تحسب  –وهي  هنا  ظاهرة 
كانها  واوارها-  سؤاتها  في  يعرضها 

هنا  حين،  كل  معادة  معاشة  ذكريات 
الجسر،  وهاهو  وتلعتها  هليليكي، 
االسالك  هنا  واالحراش،  الدغل  هاهو 
هنا  والهضبة،  المقبرة  هنا  والحدود، 
حداد  وسينما  والسوق  الغربية  الحارة 
القصص  معالم  كل  الهندية،  واالفالم 
هليليكي  هنا  قامشلو..  هنا  هنا،  تجري 

قبل 40-30 عاما مضت.
رصين  اجماال  القصص  في  السرد 
بالقفلة  المزنرة  ببدايته ووسطه ونهايته 
اخر،  حينا  المفاجئة  حينا  المفتوحة 
اال  الهوى،  عادية  القصص  ونمطية 

انها تملك من الفنية السردية الكثير من 
الشخصية  رسم  في  واالبداع،  االبتكار 

وتناولها من خالل الضمائر السردية. 
عناوين القصص عادية وال تشطح بعيدا 
في الداللة او الرمزية او االيحائية، ثمة 
عنوان موحٍ داٍل يوجز النص به ويشي 
بمضمونه وليس اقل او اكثر، بكلمة او 
كلمتين ال اكثر. هنا ايضا نشاهد االيجاز 
والتكثيف وهي خالصة النص والمعبر 

عنه بدقة واختصار ..
الدهشة  المجموعة  قصص  تتضمن 
وتتنوع  آن،  في  والطرافة  والتشويق 
بالمفارقة  مضامينها،  في  القصص 
على  يدل  مما  واالرشاد..  والتسلية 
براعة القاص واقتناص الموقف والسير 
فيه.. برتم هادئ ومتوازن، انبعثت من 
البيهج،  والماضي  كالذكريات  احداث 
الروي  تقنية  السرد  في  يستعمل  حيث 
على  هو  االخباري  الغائب  بالضمير 

المتكلم  ضمير  ويستعمل  االغلب.. 
االنا كما في عدة قصص اخرى منها، 
الحسون/  قصة  في  الفنية  وتتجلى 
الحسون  لسان  على  الروي  يتم  حيث 
مع  للحدث  كسارد  االنا  بضمير  ذاته، 
عالمة  دالة  ولكنها  مفتوحة  موفقة  قفلة 

بموقفها. 
واالجتماعي  الذاتي  الهم  القص  تتناول 
ايضا،  والوطني-  –القومي  واالنساني 
استفزاز،  وقصة  طويلة،  ليلة  في  كما 
على  الرمزية  والقصة  الثلج،  وقصة 
كثر  الصيادون  حيث  الحسون  لسان 

في  والوقوع  بهم  والتربص  واالعيبهم 
شباكهم.. النتة.

ومتعة  القراءة  متعة  اريد حرق  ال  هنا 
والفني  االدبي  والتذوق  االكتشاف 
لمجموع  اختصار  بسرد  والجمالي 
قصة  كل  بصدد  ولست  القصص.. 
وششخصياتها..  واحداثها  وعناصرها 
فلكل شخص وامرئ ذائقة يعتد بها وبها 

يقييم بها ما راى او قرا او سمع.. 
محمدخير  للكاتب  نقول  الختام  وفي 
واالبداع  التالق  من  للمزيد  هلم  عمر: 
بما  والجمالي،  والفني  االدبي  لمشواره 
الطرفة  ويحدس  فكه  روح  من  يمتلكه 

من ثنيات التبر واالشواق. 

هي مائدة السهل 
وعنفوان اجلبال
هي اكتناز املاء 
بلغط االطفال

هي الضياء مجلال 
بنشوة التكوين 

هي الزغاريد 
وانفاس الصباح

 
***

شهيٌة وغبطتها شرٌك 

خذوا قمحها والتفوا بأرجوانها 
***

ينحني الغصن بثقل مواليده 
وهي ال تنحني 

كالروح في صحوتها 
اذا أشرقْت 

ترفُل الكائنات بالهدوِء 
وينتشي األلقُ

أرجحوا أصابعها 
على ليلكم وتيه خطاكم 

تضيُء 
وتدلكم.. عليكم!! 
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«كحل الرسولة« لـطه خليل: هايكو احلب
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حممد خري عمر وجمموعته القصصية )) ز

)يتحدثن عني(

للنساء في مجدهن

أَِحنُّ،

وَفِي احلَِننِي َمزَاُج وَرْدٍ 

قَْهَوةُ ُمَسافٍِر /

قَْمُح ُسؤَاٍل /

وَفِي احلَِننِي ذََهاٌب فِي األَْصَفِر

أَِحنُّ /

وَأُلِْقي بِي فِي َعْينَْيِك وَلَدَاً 

َطائَِشاً 

يَُحاِوُل َجْمَع النُُجوِم /

وَيَْسِقي رُوَحهُ حِلُُقوِل الزَْعتَِر

واملاُء َطائٌِش فِي اجلَِهاِت لَْيَس 

يَدْرِي

أَيْنَ يَؤُوُل بَْعدُ، 

وَالِريُح تَْخلَُع كَتَِف املَرَْمِر

َفِمي نَاٌي يَرْقُُص فِي احلَْقِل

وَيُؤْنُِس الُعْشَب /

وََعَصافِيرٌ باِل َموِْعٍد حَتُطُّ

وَتَْسِرُق غَلََّة البَْيدَرِ

ال َشيَء،

ال َشيَء يُوِحي للَغِريبِ بنُبُوَءٍة 

فِي الَقْحِل

واَل وَرْدَ /

ال َشيَء أَْخَضرُ ِمنَ األَْخَضِر

ُع بَْعِضي َعلى بَْعِضي أََجمِّ

كَنَِبيٍّ يَُعدُّ ُمْعِجزَاتِهِ َعلَى 

ِمْسبََحِة الَوقِْت

وَيُْحِصي كَواْكَبَهُ في الَوْجهِ 

األَْسَمِر

أَُحاِكي الُضوَء كََفرَاَشٍة /

وَْجِهي غََماَمٌة ُحبْلَى 

بِتِْسٍع وَتِْسعنيَ َمَخاٍض

وَنَبِْضي فِيَّ وَقُْع اخِلنَْجِر

أَُسيُِّج َمرَايايَ بَِصْمٍغ لَِزٍج

وَأَُشدُّ إِلَيَّ ِجذَْع اجلِدَارِ الَيابِِس 

ُمنْذُ ِستِّنيَ يَِقُف َعلى املَْعبَِر

ال َطِريقَ للُغرَبَاِء،

ال َسَماَء مُمِْكنٌَة،

للَعَصافِيِر اجلَافِلَِة ِمنَ احلَرِْب

واَل َماَء

دَ باملَرَْمِر ال َماَء لِنَِبيٍّ تََعمَّ

َعْينَاِك تَكِْفي

كَيْ أُِعدَّ الَسِفينََة،

وَأَْحِمَل َخْمسنيَ َفرْدَاً ال تَتَزَاوَُج

ِر وَأُوِقَظ النَِخيَل فِي التَبِغ املَُعفَّ

ً كَيْ أَذَْهَب فِي املُْعِجزَاِت وَِحيدا

كََولٍَد َطائٍِش /

َضيََّع َخرَزَاِت احلَظِّ وََجاَء فِي 

املََساِء

كَيْ يَبِْكي َسوَْءاِت املَنَْظِر

ُخِذيِني كَأَيِّ َطْيٍش،

وَاْسكُبي َعلى وَْجِهي َسنَابَِل 

قَلِْبِك 

تُِعيدُنِي َفتِّياً،

وَتَبَْعثُني ِمنْ َجِديٍد فِي الزَْعتَِر

أَِحنُّ،

وَفِي َحِنيني بَْعُض الذُلِّ 

مِلَاِء الِظلِّ يَنَْسِكُب باِل َمْعنَى

وََصْحرَاُء تَتََعثَّرُ بِالِزيِّ املُبَْعثَِر

أَِحنُّ،

وََحِنيِني إِلَْيَك تََعٌب

وَتََعِبي فِيَك ْخْصُب

وَاخلَْصُب يَا باِلدِي 

ً أَْن أُْطِعَمَك حَلِْمي نَْيئَا

وَُعنُِقي َعلى َحدِّ اخِلنَْجِر

يبدو أن قوة النص الشعري تكمن في 
بساطته أواًل، ومن ثم في خصوصيته 
لتلك  تناوله  جهة  من  سواء  ثانيًا، 
من  أو  الهشاشة،  حد  الرقيقة  العوالم 
حد  البسيطة  بالعبارة  االكتفاء  حيث 
شفيفًا  نصا  يجعله  ما  وهو  اإلدهاش، 
ونديًا أكثر مما ينبغي، ويدخل إلى قلب 

القارئ بيسٍر محتم ودون استئذان.
الجديدة  الشعرية  مجموعته  في 
أخيًرا  الصادرة  الرسولة(،  )كحل 
 ،)2018 )قامشلي-  شلير  دار  عن 
طه  السوري  الكردي  الشاعر  يميل 
البساطة؛  منتهى  في  كتابٍة  إلى  خليل 
األبرز  الدرب  بوصفها  “البساطة” 
الذات، وما الحب  للدخول إلى عوالم 
الرحلة؛  لهذه  الرئيس  العنوان  سوى 
“الحب أْن تذهب إليها بعطٍر/ وتعود 

بعطرين”.
قصيدة  سمتا  و”التدوير”  “المفارقة” 

القصائد  تلك  وتحديدًا  خليل،  طه 
القصيرة منها، وكذلك القصيرة جدًا؛ 
حيث تكرار العبارة األولى في نهاية 
إلى  موسيقية  نبرة  يضفي  القصيدة، 
)سنونو(،  قصيدة  في  كما  أجوائها، 
مع  “أقف  الشاعر:  يقول  وفيها 
سلك  رفيع/  سلك  على  السنونو.. 
الليل/  في  مواجعك  عليه  تنشرين 
السنونو/  بين  وأنا  مواجعك..  تؤلمني 
في  نجده  ما  الرفيع”.  السلك  على 
في  جلي  تقابل  من  السابقة  القصيدة 
استخدام مفردات معينة دون غيرها، 
يحيل القصيدة إلى أن تكون ذات نبرةٍ 

خاصة.
الشاعر  يعتمد  أخرى،  قصائد  في 
“البتر”  ثم  ومن  “التكرار”  أسلوب 
أو ما يسمى ببؤرة التوتر في النهاية، 
متشابهة  تكون  أن  الجمل  تكاد  حيث 
تماًما، فيما الجملة األخيرة تأتي مختلفة 
في  كما  ومضمونًا،  شكاًل  ومغايرة، 
قصيدة )شعرة(، وفيها يقول الشاعر: 
“الشعرة التي التصقت بعنقي/ الشعرة 

التي بقيت منك/ الشعرة التي قصمت 
علي/  تضيء  التي  الشعرة  ظهري/ 
في  الغنائية  بالنساء”..  مررت  كلما 
تماسًكا،  أكثر  تجعلها  القصيدة،  هذه 
قصائد  معظم  على  ينسحب  ما  وهو 

المجموعة.
طه  قصيدة  تذخر  المشهدية  القصيدة 
القامشلي-  مدينة  في  المولود  خليل، 
الكاميرا، حيث  1963، بشعرية  سنة 
لتلتقط  توقف-  -دون  تدور  العدسة 
المشاهد األكثر بساطة وإدهاًشا، فضاًل 
واالختزال  التكثيف  شديدة  أنها  عن 
“الرعاة”،  اللغوية.  الناحية  من 
“الصيادين”، “الحجل”، “الرسولة”، 
األخير”،  “الذهب  “الينابيع”، 
الخضراء”،  “ضفيرتك  “النمش”، 
وغيرها.. مفردات حميمةٌ نجدها بين 

جنبات هذه المجموعة.
العناية  الشاعر،  لدى  الفتًا،  يبدو  كما 
التقاطه  خالل  من  المشهد،  بشعرية 
تدويرها  يتم  ثم  ومن  معينة،  لزاوية 
على  بالتفاصيل  اإللمام  حيث  شعًرا، 

عماد الدين موسى

ناصر قواسمي

بقلم: جوان عبدال

* حمدة خميس - شاعرة بحرينية

البصري/  الجانب  يأخذ  بينما  أشدها، 
روح  من  األكبر  الحيز  التصويري 
بعنوان  قصيدة  في  وجمالياته.  النص 
)إلى س(، وهي تأتي في هذا االتجاه، 
هطلت  كثيرة  “أمطاٌر  الشاعر:  يقول 
حجران  الحجرية../  المسطبة  على 
هناك.. يتحدثان من الوحشة../ يسأالن 
طوياًل../  مسحتهما  يد  عن  بعضهما 
حجران.. يتحدثان عنك بلغة الحرير../ 
حجران على الباب النْت قلوبهما/ من 

الشوق!”.

أجواء مفعمة بالحب

مجموعة )كحل الرسولة(، التي جاءْت 
صفحةً  وعشرين  وثمانية  مئٍة  في 
المجموعة  هي  المتوسط،  القطع  من 
السابعة في رصيد طه خليل الشعري؛ 
إْذ سبق له أْن أصدر ست مجموعات 
األحزان”  فوات  “قبل  هي:  شعرية، 
أعمى”  ملك   ”  ،)1988 )دمشق- 
وقبالت  “ورود   ،)1994 )بيروت- 
أينما   ”  ،)1999 سريعة” )سويسرا- 
“قصيدة   ،)2004 )دمشق-  ذهبت” 
 ،)2004 )السليمانية-  حلبجة” 
و”أثرها” )دمشق- 2006(، باإلضافة 

صدرْت  التي  الوحيدة،  روايته  إلى 
باللغة األلمانية، وحملْت عنوان “دفتر 

صديقي” )سويسرا- 1997(.
القارئ  تقود  المجموعة  هذه  قصائد 
بالحب؛  ومليئة  مغايرة  أجواء  إلى 
وغاية  الحميمية،  شديدة  اللغة  حيث 
فيما  والعذوبة والصفاء،  السالسة  في 
رويدًا،  رويدًا  تشف  الشعرية  الصور 
رقتها  إلى  نظًرا  تختفي،  أن  وتكاد 
من  قربها  إلى  إضافة  وبساطتها، 
يقول  الياباني.  “الهايكو”  شعر  روح 

الشاعر:
تشبهني  كانْت  تشبهني../  كانْت   ”
كثيًرا/ حتى إنني تحت التراب اآلن./ 

عن  أحدنا  ويكتب  التراب  تحت 
اآلخر”…

ــــــــــــــــ
الكتاب: كحل الرسولة )شعر(

املؤلف: طه خليل )سورية(

قامشلي  شلير-  دار  الناشر: 
)2018(

الصفحات: 128 صفحة

القطع: املتوسط.
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2 Gotar

Emerîka û Rojava
Hevalên Serdemê û Têkiliya Demikî

4’ê Mijdarê piştî guvaşên Dewle-
ta Tirkiyê Emerîkayê biryar da ku 
Noqteyên çavdêrkirinê ser sînorê 
Rojava-Bakurê Kurdistanê bi cih 
bike..
Wasighton  da zanîn,belku  Hêzên 
Sûriyaya Demokratîk HSD’ê şerê 
dij be DAIŞ’ê li Rojhilatê Firatê 
dimeşînin û hevrêzên wan in li dijî 
DAIŞ’ê ew ê parastina sînor bikin ji 
her êrîşeke gengaz ser herêmên kur-
dan..
Hêzên Sûriyaya Demokratîk HSD’ê 
jî di vê çarçoveyê de qonaxa dawîn 
ya Pêngava Bager Cizîrê daye dest 
pê kirin û li gelek eniyên Dêra Zorê 
pêş de diçe
Emerîkayê bi vê yekê re ku çavên 
xwe ji Tirkiyê li Efrînê re kor kiri-
ye û dibêje ez ê herêmên kurdan ji 
êrîşan biparêzin naxwaze ti layen jê 
bixeyide û berjewendiyên xwe esas 
digre..
Car Caran Emerîka Dewleta Tirkiyê 
dike terorîst û geh Partiya karkerên 
Kurdistanê û serkirdeyên wê dike 
terorîst,me ev ser zimanê berpirs û 
rayedarên wan bihîst,Lewra tê me-
raq kirin Emerîkayê çi siyasetê pêş 
dixîne ?
Beriya du-sê rojan Şanderê Serokê 
Emerîkayê bo Sûriyê Jamess Jaffrey 
gotibû em palpiştê yekem yê Hêzên 
Sûriyaya Demokratîk HSD’ê ne,lê 
7’ê vê mehê got:Têkliyên me li gel 
HSD’ê demikî ne û stratejîk in...
Yanî li vir siyasetekê tê pêş xistin 
ew jî razîkirina aliyan e û di serî de 
parastina berjewendiyên Emerîka li 
herêma Rojava ne.
Di heman demê de hin meydyayên 
nûçeyan diyar kirin ku Tirkiyê xwe 
avêtiyê tor û bextê Emerîkayê ki wê 
ji Kirîza Aborî derbi- xe 
beramber têkiliya 
cîranê baş li gel 
PYD’ê,Lê xuyaye 

Emerîka ev 

bijarde ji holê rakir.
Tekez,çavê yeqîn Emerîka naxwaze 
ji herêmê derbikeve û aramî serwer 
be,Lê belê dixwaze muadelya siyasî 
li herêmê ji hev bixîne.
Baş e Emerîka hewil dide PYD û 
PKK’ê ji hev du werin veqetandin û 
têkilî di nava wan de tine be,Baş e 
carda sînaryoya Başûrê Kurdistanê 
dubar dibe, wekî çawa Şerê PDK û 
YNK’ê afirand wê di nava PKK’ê û 
PYD’ê de şerekî biafirîne û dawiyê 
wê bibêje ka bila kurd bêne gel min 

Rastiya şerê cîhanê yê sêyemîn 
di kûrbûna kaosa modernîteya 
kapitalîzm  de her ku diçê eşkera 
dibê. 
Ji ber hevnegirtina berjewendiya 
hêzên navdewletî û herêmî, zihni-
yeta dewlet desthilatdariya hegemon 
pirsgirêk û nakokiyên ku hene kûrtir 
dikê. 
Dewleta Rûsiya ya ku piştî hilweşîna 
Yekîtiya Sovyatê, bi pirsgirêkên 
navxweyî ve mijûl dibû û nedix-
west bandora wê li sê dewletên ku 
berê di bin sîwana wêde ne kêm 
bibe. Niha ne weke hêzeke bedîl, 
lê weke hêzeke hegemon, desthile-
dar bi DYE re ketiye nav pêşbirkê. 
Dewletên dagirker, faşîst û qirker 
jî weke Îran, Sûriyê û Tirkiyê jî, ji 
bona parastina statûk parêziya xwa, 
xwe dispêrin Rûsiya û dixwazin 
temenê xwa yê kêmbûyî dirêj bikin. 
Ev dewletên ku mijara gotinê ne di 
nava xwe de bi nakokin, lê ji ber ku 
qedera wan yeke ji neçarî bi hev re 
tevdigerin.
Dewletên Yekbûyî Emerîka DYE ku 
serkêşiya hevpeymaniya navdewletî 
dike, ji bo parastina serweriya xwe û 
pêşîgirtina Li Rûsiya di nav hemleyê 
de ne. 
Ji aliyekî ve dixwazin statûk parêziya 
heyî bi guherin, lê belê dema ku li 
gorî berjewendiyê wan be. Ji bo ku 
hêzên demokratîk,civakî û sosyalîst 
ji vê guhertina heyî sûd wernegirin 
siyasetek marjînalkirinê dimeşînin.
Dema ku em di vê çarçoveyê de rew-
şa heyî bigrin dest wê bi rengekî hîn 
baştir ji mere xuyabe. 
Di serî de û li gorî ku tê xuyaki-
rin wê rewşa Idlibê dirêj bikşînê, 

Di encama şerê li Sûriyê de, hêzên 
sermeyedar hebûna xwe li ser vê 
axê diparêzin. Ji bo wê jî şoreşa 
Sûriyê ji şoreşgertiyê bidûr xistin. 
Avakirina komên çekdar ku şerê 
hev dikin, di rastiyê nûnerên wan 
hêzên navdewletî yên mezin in. 
Aliyên şer, çepgir û rastgir em dika-
rin binav bikin, Sûriyê weke qade-
ke ku şerê cîhanê yê sêyemîn li ser 
tê meşandin, şer dikin, di encamê 
de tu projeyeke wan a çareseriyê 
nîne. Berûvajî wê, kîjan hêz dika-
re bibe sermeyedarê cîhanê, wê di 
encama vî şerî de were diyarkirin. 
Li rojhelata navîn, lihevkirin û 
hevpaeyman tên guhertin. Ya ser-
dest, berjewendî ye. Yanê dostê 
duh dijminê îro ye û dijminê duh 
dostê îro ye. Ji bo wê em dibîninn 
ku weke hêzeke cudayî van hêzên 
heyî, QSD derket pêş û projeyek ji 
bo çareseriya aloziya Sûriyê pêşkêş 
kir. Lê weke kurd ku hebûnekê ava 
dikin, ji bo ewlekariya neteweyî 
ya dewletên dagirkerên Kurdistanê 
dixe xeteriyê, ew dewletên li ser 
axa Kurdistanê di encama hevpey-
manan de hatine çêkirin, di mijara 
Kurd de dibin yek. Ya aşkere şerê 
hebûna Kurdan dike jî Tirkiyê ye. 
Lê ji ber Kurdên Bakurê Sûriyê bi 
Kualisyonê re havpeyman danîne 

û şerê Daîşê dikin, di piştê re, 
Tirkiyê êrîş vê erdnîgariyê dike, 
ya diyar Tirkiyê naxwaze Daîş 
bidawî bibe, ji ber wê avakiriye û 
her destekê didê ye. Li aliyekî jî 
Rûsiya, ji ber berjewendiyên xwe 
ku bi awayekî fermî Sûriyê bi rê ve 
dibe ku tenê rêjîma Baas û Essed 
weke peykerekî mane.  
Hebûna Kualisyonê li bakurê 
Sûriyê wê domdar be, berûvajî 
hin daxuyaniyên fermî ên derdi-
kevin in, ji ber hebûna wê, di serî 
de rê li pêşiya Îranê digire, a rast 
jî bi vê mandinê, welatên Kendavê 
diparêze. Di encamê de şerekî aborî 
ye, ku ka kîjan hêz dikare bazarên 
xwe biparêze. Ji ber Tirkiyê 
hevkarê Emerîka ye û endamekî 
Nato ye, Emerîka zû dev jê berna-
de. Ya hiştiye ku Tirkiyê berê xwe 
bide Rûsiya û hevpeymanan çêbike  
Kurd in û di encama wê bazariyê 
de Efrînê dagir bû, ya rast şerê li 
hember Kurdan e. ji bo Emerîka 
bikaribe Tirkiyê razî bike û ji 
Rûsiyayê dûr bixe, divê pîvanekê 
di navbera Tirkiyê û hebûna xwe 
li bakurê Sûriyê çêbike. Ji bo wê, 
hewildanên Emerîka ku Tirkiyê û 
QSD/MSD li ser masyekê rûnin, 
pir in û dawî de jî ev yek wê bibe, ji 
ber li Tirkiyê pirsgirêkên navxweyî 
û aborî wê ber bi hilweşandinê ve 
dibe. Ya Tirkiyê dixwaze, a yekê 
li motika Kurdbûyînê bixe, dagir-
kirina Efrînê jî ev peyam bû. Ya 
din jî rewşa aborî ye, divê Tirkiyê 
çavkaniyên aborî bi hevkariya 
Rûsiya û rêjîma Baasê bidest bixe, 
ji bo wê jî deriyekî nû li Efrînê 
vekir. Ku Emerîka rê li pêşiya vê 

hevkariya Tirkiyê û Rûsyayê bigi-
re û Tirkiyê bi Rêveberiya xweser 
li Bakurê Sûriyê bide pejirandin, 
divê hevkariyeke aborî di navbera 
Bakurê Sûriyê û herêmên di bin 
dagirkeriya Tirkiyê de çêbike. Ev 
jî mercekî bingehîn ji bo diyalogên 
ku di navbera QSD/MSD û Tirkiyê 
de, di pêşerojê de dê bên çêkirin ji 
aliyê Kualisyonê ve dê were danîn. 
Ji ber hêzeke altirnatîf ji bilî QSD 
ku şerê Daîşê bike tuneye,  hebûna 
Kualisyonê jî li ser wê esasê ye, 
ji ber wê jî diviya bû hin soz û 
şîrovekirin li ser êrîşên dewleta 
Tirk bidana, bersiva yekê gera li 
ser sînor, ya duyemîn avakirina 
navnedên çavdêriyê û ya sêyemîn 
jî destekdayîna leşkerî û perwerde-
ya QSD ye. 
Gefên dewleta Tirk li ser Bakurê 
Sûriyê heya hilbijartinên meha 
Adarê ya şaredariyê wê her hebin, 
lê nikare ti gaveke din weke ya 
Efrînê biavêje, ger gaveke bi wî 
rengî avêt wê Tirkiyê di demeke 
nêz de were hilweşandin. Ev yek jî 
di van deman de ne ji berjewendiyê 
Emerîka û Ewrûpa û Rûsiyayê ye.
Ger Emerîka û tevahî Kualisyon 
ji Bakurê Sûriyên derkeve, dê 
Dewletên Kendavê û Îsraîlê ve 
têkevin xeteriyê û Îran dê li tevahî 
Sûyê belav bibe, Rûsiya û hevkarên 
wê dê bibin sermeyedarên cîhanê û 
Ewrûpa dorpêç dibe û rewşa aborî 
Ya Emerîkayê dikeve xeteriyê. Ji 
bo wê jî divî Kualisyon destekeke 
siyasî jî bide rêveberiya Bakurê 
Sûriyê. Dawî de jî ger Tirkiyê ji 
xaka Sûriyê dernekeve wê bi ber 
pêla hilweşandinê keve. 

Berzanî Ferman

ez ê pirsgirêkên wan çareser bikim..
Emerîka ji bo wergirtina agahiyan 
ser 3’ê serkirdeyên PKK’ê Murad 
Kareyilan,Cemîl Bayik û Dûran 
Kalkan xelat danî.
Ev yek jî gava destpêkê ya veqetan-
dina PYD’ê ji PKK’ê diyar kir.
Tirkan jî bi vê yekê razî nebûn û ji 
Emerîkayê re gotin:Tirkiyê ne Eh-
meqe em dizanin ku bi vê yekê dix-
waze rewatiyê bide PYD’ê û projeya 
wê li Bakurê Sûriyê..
Li vê derê Emerîkayê bê deng ma !!
Emerîka dibêje belku kurd ber bi 
terefê Îranê ve diçin,lazim e ez tiştekî 
li Rojava bidim wan kî,bo dûrî Îranê 
bikevin û bikim li aliyê xwe..
Baş e ger Emerîka bi vî mentiqî 
difikre,çawa hebûna Îranî û Hizbul-
laha Lubnanî ku ew jî beşek jê ye li 
Sûriyê qebûl dike ?
Ew jî siyaset e gelo ?
Herêma Rojhilatê Firatê êdî niha 
cihê bazara navdewletî ye û bahane-
ya Emerîka ji hebûna li Sûriyê re ye.
HSD’ê geh pêş dikeve,geh jî med-
ya dibêej DAIŞ’ê pêşketiye û xalên 
berê di destê wê de bûn dîsa kont-
rol kiriye,xuyaye ev jî siyaseta 
Emerîkayê..
Ji bo dev girêdana Rûsya,Tirkiyê û 
Îranê vê gavê dike.
Gelek caran jî wezîrê berevaniyê yê 
Rûsî Sergey Şoygo gotiye Emerîka 
û Kurd nikarin herêmên xwe ji 
DAIŞ’ê paqij bike.

Danûstandinên ji bo Kirîza 
Sûriyê

Prosesa Siyasî Têk Çû

Bi nêrîna min Rûsiya li vê derê xwe 
eşkere kir,yanî têkiliya xwe ya esasî 
bi DAIŞ’ê re ji cîhanê re ragîhand,bi 
awayekî zelal dibêje hûn nikarin bi 
DAIŞ’ê ê baş e tê wateyê ku pişt-
giriyek jêre heye û haya Rûsya ji 
wê piştgiriyê heye,Gelo Ev pirs ji 
Rûsyayê re ye kê Piştgiriyê DAIŞ’ê 
ye ?
Me nedîtiye heta niha  ji gava 
dayikbûna DAIŞ’ê  hêzên Rêjîmê 
yan jî Balafirên Rûsan ti barege-

heke çekdarên DAIŞ’ê bombe 
kiriye.Tenê Rûsiya herêmên 

qaşo yên Opo- siz-
yona Sûriyê lê 
bi cih bûye 

bombe dike.

Baş e ger Rûsiya dixwaze prosesa 
siyasî li Sûriyê pêş bikeve çima li 
pey danûstandinan nakeve.
Wekî ku ez baş dizanim ku dê 
Rûsya tevliheviyekê derbixe ji ya 
Mehabadê mezintir da ti statûyekî 
kurdî li ber çavên xwe nebîne.

Di 30’ê Mijdarê de carda li paytexta 
Kazaxistanê Astanayê gereke nû ji 
danûstandinên Astanayê pêk hat.
Bêyî  nûnerekî jî ji gelê Sûriyê beş-
dar bibe,Rûsiya,Tirkiyê û Îranê 

ser hin xalan li hev kirin yek jê ew 
bû ku Idlibê û mijarên cihê nîqaşê 
mîna Efrînê di bin serweriya wan de 
bimîne.
Astanayê mîna yên beriya xwe bê 
encam bû.
29-30’ê mijdarê di rojên xwe 
Astayayê dihat lidar xistin ser xaka 
Rojava-Bakurê Sûriyê li navçeya 
Eyn Îsayê Hevdîtina Sûrî-Sûrî pêk 
hat,çi qas piştgiriya navdewletî jêre 
tine bû jî,lê dikarîbû nexşerêyên ji 
bo çareseriyê pêşkêş bike.

Kurd
Pêvajoya Serdema Nû

Di heman demê de mirov dikar 
bibêje Kurd êdî piştî ev qas lîstokan 
bi ser hişê xwe de hatine û baş li vê 
qonaxê meyze dikin.
Yanî hewil tê dayîn hêzeke niştimanî 
ya hevbeş were ava kirin..
Belam hinek pirsgirêkên navxwe 
hene,bê kî serdar û rêzanê vê qonaxê 
be.
Kurd hêdî hêdî ji kêşeya DAIŞ’ê bi 
dawî dibin,lê rastiya kelema dûr-
jihevûna partiyên siyasî tê.
Yekîtiya Kurdan vê yekê misoger 
dike..
Ya girîng em berjewendiyên stratejîk 
ên gelê  Kurd di ser berjewendiyên 
take-kesî,partîtî û malbatî de bibînin
Yekîtî bi xwestek û siloganan pêk 
nayê, Kurd  pêdiviya wan bi yekîtiyê 
heye. 
Bê guman kilîta vê yekîtiyê li-
darxistina kongreyeke neteweyî 
Kurdistanî ye, lidarxistina vê 
kongreyê gaveke dîrokî û serdemî ji 
gelê Kurd re.
Divê hemû partiyên kurdistanî li 
hemû aliyên kurdistanê   nakokiyên 
xwe deyinin aliyekî û ji bo lidarxisti-
na kongreya neteweyî ya Kurdistanê 
nexşerêyekê amade bikin.
Dewletên ku bi sedên salan 
nakokiyên wan hebûn, di mijara 
doza Kurd de bûne yek…
Divê Kurd jî di mijara doza xwe de 
yek dest bin û li dijî neyarên xwe 
serî netewînin.

Ji bo cî be cî-kirina mafên rewa yên 
gelê kurd ev yekîtî armanca herî 
pîroz û bi nirx e.
Kurd di vê serdemê de pir arguman 

di dest wan de heye ku neyar 
parçebûna wan û staylê wan 

yê jiyan dîzayin kiriye.
Yekîtî 

û hevrêziya  Kurdan misogeriya 
sereke ye ji bo peydakirina mafê 
Kurd ên rewa, ev yekîtî divê bibe 
armanca 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.
Her wisa Gelên Bakur,Başûr,Rojhilat 
û Rojava gereke di wê ferqê de bin 
ku bêyî yekîtiya gelê kurd ne mum-
kine ew kêşeyên navxwe çareser bi-
bin 

Gotarên ku tên weşandin, nerînên xudanên xwe ne.

ji ber ku itîfaqên heyî ne saxlemin 
û nakokiyên heyî xurtir dibin. Tu 
hêzan di wateya stratejîk de lihev-
nekiriye. 
Ji ber wê xerîteya siyasî zelal 
nebûye. 
Hêzên hevpeymanî bi zanabûn çavên 
xwa ji Tirkiyê digrin, ji bo hîn bêtir 
bandorê li ser bikin. Xalên çavdêriyê 
jî yên ku hêzên hevpeymanî avadi-
kin armanc ew e ku dixwazin xwe 
li wir bi cih bikin û serweriya xwe 
avabikin. Piştî bidawîbûna DAIŞê li 
Dêra zorê rewşa heyî wê ber û kû ve 
biçe û wê çi bibe nediyare !!
Her weha ji ber ku peymana di nav-
bera Tirkiyê û Rûsiya li Idlibê bi 
ser neket, Tirkiyê kete nava gereke 
jêneveger de. Ji ber ku ew ne dikare 
rewşa heyî bigre bin serweriya xwe 
û ne jî dikare raste-rast dijberiya 
Rûsiya û Rêjîmê bike.
Ji ber van sedeman ew her di cihê 
xwe de dijmêre û dixwaze vê rewşa 
heyî heyanî buharê û hilbijartinan 
weke xwe bimîne. Lê li ser erdê her 
roj şer û pevçûn di navbera Rêjîm û 
çeteyan de rûdide û di vî warî de barê 
herî mezin dikeve ser milê Tirkiyê.
Di rojên dawiyê de Rûsiya jî êrîşên 
ezmanî birin ser Idlibê û weke 
ku tê xuyakirin ev cara yekemîne 
piştî peymana di navbera Rûsiyê û 
Tirkiyê de ku Rûsiya êrîşên ezmanî 
dibe ser herema Idlibê.
Armanca van êrîşan ew e ku Rûsiya 
dixwaze tawîzan ji Tirkiyê bigre û 
çeteyên li Idlibê hin bi hin bê ban-
dor bike û wan di nava şerê xwe bi 
xweyî û şerê desthilatiyê de tunebi-
ke. Di encamê de hem Rûsiya û hem 
jî hêzên hevpeymanî her yekî ji van 

hêzan dixwaze ku şikandina DAIŞ’ê 
û tunekirina wê li Sûriyê bi destê wê 
pêk were. Ji ber vê yekê her hêzekî ji 
van hêzan dixwaze herêma ku hêza 
din li wir serwere têxîne nava çiravê 
û li pêşiya wê astengiyan çê bike.
Ji milekî din ve jî kiryarên dagirkerên 
tirk û çeteyên wê li Efrînê bi hemû 
dijwariya xwe tê kirin û di vî warî de 
mirov dikare bibêje rewşa heyî keti-
ye qonaxeke nû. 
Dagirkerên tirk di bin navê şerê li 
hemberî gendeliyê û kurtêlxweriyê 
de, dixwazin çeteyên ne li gorî 
berjewendiyên xwe ji holê rake û bi 
vê yekê desthilatiya xwe li ser Izaz, 
Bab, Cerablus û bi taybet jî li ser 
Efrînê bi temamî çê bike. Her weha 
ji neha ve dest bi avakirina sasiyan 
kirine û dixwazin ji raya giştî re bi-
din xuyakirin ku hin bi hin aramî 
çêdibe û rewş berû başbûnê ve diçe. 
Li gorî ku tê xuyakirin dengeyên 
siyasî zû têne guhertin û rewşa heyî 
ji hemû sînaryoyan re vekiriye.
Peyman û hevsengiyên ku di navbe-
ra hêzên di heremê de ne domdarin û 
li gorî berjewendiyan e.
Peymanên heyî jî li gorî dengeyên 
siyaseta navnetewî û heremî birêve 
diçin û her gav qabilê guhertin û 
veguhertinê ne. 

Elî Roj

Selahedîn Yûsiv



- Bi xêr bî Dilo Doxan can, tu 
nû ji Elmanyayê  ve hatiye 
Rojavayê Kurdistanê hêviya 
seredaneke xweş bo te dixwa-
zim 

Gelekî spas her hebî..

- Hemanê despêkê ji te bipir-
sim li welatê ku tu lê bûyî, 
xelkê wê derê çawa hunera 
Kurdî didîtin ?
Li welatê ku min lê jiyan dikirî 
meqseda min Elmanyayê,Elman 
bi taybet ji Mûzîk û Çanda  Kur-
dan hez dikin.
Ev yek jî diyar bû ku dema 
gencên Kurd ku nû dest bi karê 
hunerî dikirin dihatin Elmanyayê 
dêna xwe didan wan û alîkariya 
wan dikirin.
Her wiha dihiştin ku li gel wan 
gencan ruhekî afrîneriyê li gel 
wan çê bibe..

- Tu ji bo çi çû Ewrûpayê ?
2009’ê ez koçî derveyî welat 
bûm,Ez wekî Xortekî Kurd 
mûzîka min,hunera min li Roja-
va bi sînor dibû,Berê min kete 
Koçberiyê de,xewna min e ku ez 
bikaribim gavên mezin di aliyê 
hunerê de bavêjim,lewra min 
biryar da ku biçim Ewrûpayê 
û hunera xwe pêşbixim,çimku 
şert û mercên welêt astengî-bûn 
li pêşiya serkeftina min di warê 
hunerî de..

- Kurdên Diyasporayê ango 
yên derveyî welêt ji stranên te 
hez dikirin ?
Car Caran Ew hezkirin ji aliyê 
hestî ve dighê min,ez pê dihe-
sim ku kurdên Diyasporayê hez 
hunera min dikin.

- Te stran ser Şervanên YPG û 

ye,serkeftineke berbiçav çê 
bûye,em îro dibînin ku xuşik û 
birayên te diparêzin,bi xwedê 
hestekî nayê ziman..
Yanî tevî bûyerên ku li Sûriyê 
çêbûn,îro tu li Rojava dinêrî ti 
hêz digre ji şervanên xwe,kurd 
dibêje ez heme ez karim welatê 
xwe biparêzim.

- Kengî mûzîk û hunerê bala 
Dilo Doxan kişandî û yekem 
strana te gotî çi bû ?
Ez ê behsa xwe bikim,Dilo 
xwe di malbateke hunerî de 
dîtiye,Birayên min Ronî,Sabir û 
Deysim ez dikarim wan bînim 
ber çavên xwe yanî bandora wê 
malbatê li min heta radeyekê 
bûyî,Ez di temenekî biçûk de 
bûm, ez fêrî entrosmentan dibûm 
malbatê dît ku ez gav bi gav 
nêzî warê hunerî dibim,her dem 
malbat palpiştê min bûyîn
Tê bîra min di navbêna salên 
1995-1996’an de bû starneke 
bi sazê min lê dabû navê wê ) 
Ala Azadiyê( bû,xebatkarên 
MED’TV wê çaxê ev stran ji 
min re kişan-dibûn.

Di heman demê de sala 1995’an 
Mîhrecaneke Şebab Sûrî 
hebû,min xelata Yekem ser asta 
Sûriyê wergirt di sazbendiyê de..

- Elbûmên te bi navên Rebenê-
Dildaro û Hestên Dûriyê 
hene,tu hazirtiya ti Elbûmên 
tin dike ?
Na niha hazirtiya Elbûman 
nakim,lê hazirtiya stranên     
sîngil )yên bi tenê(  dikim..

- Li kurdistanê her 

hunermendekî nûjen pêşengekî 
wî heye,tu wekî Hunermendekî 
gênc te hunera xwe ji kê girt ?
Bandoriya Ciwan Haco li min bû 
hunermendekî mezin e û bi nav 
deng e , Mihemed Şêxo,Aram 
Tîgran,her wiha Ş.Hozan Serhed 
bi awaz û dengê xwe bandoreke 
mezin li min kirin.

- Piraniya Stranên te helbestên 
kê ne?
Em bêjin helbestvanek bi 
rengekî tenê tine,ez dixwazim 
di stranên xwe de ciyawazi-
yek hebe,lê Helbestvan Xelîl 
Kalo,Ferhad Içmo,Hekîm Sefqan 
,Elendê Ûsiv,Nûh Silêman min 
hin helbestên wan wergirtine û 
kirine stran..

- Ta niha Dilo Doxan Çend 
stran berhem anîne û şêweyê 
vegotin û staylê wan bi çi 
awayî bû ?
Elbûmên min ku çêkirin min ne 
dixwest bi rengekî wisa komprîs 
)Muaaqed( bêne dest girtin û 
guhdar kirin,Lê wisa min xwest 
ku nêzî dilê guhdaran be,di vê 
dema dawiyê min çend stranê 
sîngil vegotin,di wan stranan 
de min hewil da ku guhertinek 
ciyawaziyek di rengê Mîlodî 
yanî jî di rengê stran-vegotinê de 
be,hindekî ku hişmendiya guh-
daran firehtir bikim,lê dixwazim 
bibêjim ev staylê ku min li ser 
karkirî hatiye hez kirin û ez tê de 
berdewam im.

- Di bala we de heye ku hun 
strana duyoto çê bikin, û kîjan 
hunermenda Kurd di bala we 
de ye?
Tişta ku dilê guhdaran hezke-
riyan xweş bike,ez ji bo wê 
amade me,lê halê hazir tiştekî 
wisa di bala min de tine ye,Ger 
têkeve bala min de jî navê ku ez 
ê hilbijêrim ne diyar e,tekez ew 
kes jî wê hunermendek nûjen be.

- Gelo di projeya Dilo Doxan 
de heye ku ew bi zimanê biyanî 
strana çê bike?
Sedî Sed çawa be bi çi rengî be 
wekî hunermendekî kurd ,divê 
agahiyên min ser Edebiyatên 
çend miletên dinê hebin mirov 
bikaribe wan jî fam bike,ger bix-
wazim nameyekê bi zimanê xwe 
bidim û ne gihşt,wê çaxê helbet 
ez ê bifikirim bi zimanekî biyanî 
nameya xwe bighînim.

- Kî ji Awazekerên Kurd 
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Hunermend Dilo Doxan:

 Hunera Kurdî Hêjaye Bighêje Her 
Devera Cîhanê

- Elmanan zêde ji Mûzîk û Çanda kurdan hez dikin
- Li Rojava Hunera Min bi Sînor Dibû, li Ewrûpayê derfet têne dayîn
-Bê layenbûna min di stranan de,dema ku min ser Leşkerên çar aliyên welêt 
stra diyar bû
- Ez bi Hunera Ciwan Haco û Şehîd Hozan Serhed bandor bûm
- Ez ê di vê demê de hin stranên Sîngil û 
Filklorî bibêjim

YPJ’ê ,berxwedana serdemê 
ya Efrînê û şoreşa Rojava jî 
gotine,her wiha stranên ser 
Pêşmergeyan jî hene,tu di 
stranên xwe de şoreşa 19’ê 
Tîrmehê û destanên Pêşmerge 
li Başûrê Kurdisanê çawa 
dinirxînî ?
Bi destpêbûna Şoreşa Rojava ya 
19’ê Tîrmeha 2011’an û heta roj 
îro jî,çi bûyerên ku çêbûn serkef-
tin bin yan jî binkeftin û îşî bin 
me anî ziman,her wiha qehre-
maniya şervanên me jî kirin li 
her çar aliyên Kurdistanê,YPG/
YPJ ,Pêşmerge û Gerîla cihê 
rêzgirtinê ne û min stran ser 
wan jî vegotin û ez her dem jî 
bibêjim,ev e erkek ser milê min 
e..
Strana Efrînê jî kete Rojeva min 
de,Yanî min xwest ez peyamekê 
bighînim gelê Efrînê )Em bi 
were ne,dilê me bi we re ye,êşa 
me êşa we ye (
Lewra Erkê min her êşek yan jî 
serkeftin be ez bi lêv bikim û ji 
gelê xwe re pêşkêş bikim.

- Heta çiqasî te karî bû di 
stranên xwe de bê-layen be ?
Ez bawerim bê layen bûna min 
ji hunera min diyar e,ger we 
şopandibe û guhdar kiribe,helbet 
gava ez cûdahiyê nexin navbera 
ti hêzeke eskerî Kurdî de bê-
layenbûna min nîşan dide.
 
- Te li Rojava çi dît çi bihîst, 
nirxandinên we çi ne?
Ji 2011’an ve ez nehatime Warê 
xwe hestekî nayê ziman,dîrokeke 
din didim 2015’an tenê ez heft 
rojan li Kobanê mam piştî rizgar 
kirin , lê ev e 7 sal nehatime 
warê xwe Cizîrê,Guhertinên 
ku çêbûne û hebûna me ya 
îro li vê derê cihê şanaziyê 

Stranên te awazkirine  ?
Di wan her 3’ê Elbûmên min de 
piraniya stranan awazê min in 
,hindek jî yê birayê min Ronî ne.
Herî dawî jî di wan stranên 
sîngil )Mîna Ba,Reş û Spî,Bo 
Çi( xortekî hevalê Min Elendê 
Ûsiv ku niha li Elmanyayê jiyan 
dike ev stran ji bo min bi awaz 
kirine,ew xortê zanan niha li 
Univirstya Koln ya Elmanyayê 
beşê Mûzîkê dixwîne,lewra ser-
keftinek bû ku ji min re ew stran 
bi awaz kirin.

- Bêhtirî Stranên te Evînî 
ne,Dilo Doxan rengê xwe di vir 
de dît gelo ?
Dilo Doxan ne tenê ji bo Evînê 
gotiye,lê Evîn jî hêja ye,lê belê 
Dilo Doxan ji bo azadiyê,dijî 
Zulmê,ji bo Şehîdan,xaka xwe û 
dayika xwe  stran vegotin e..
Ez xwe bi wî rengî nabînim,lê 
gelê min bi wan stranên Evînî ez 
baş naskirime..

- Ti hewildanên te hene ku 
tu stranên filklorî bibêjî û 
hindekî dûrî stayilê xwe bikevî 
?
Belê,Rengê Filklor em her dem 
bikar tînin û wekî lêvegerekê 
bo me hemî hunermendan 
e,hazirtiyên min hene û wekî 
erekî ser min vê yekê pêş 
bixînim,niha çend stran sîngil 
hene ber destin ez ê bi dawî 
bikim,paşê çend stranên ‘Radyo-
ya Erîvanê’ me destnîşan kirine 
û ez bibêjim,dîsanê bi hevkariya 
hevalê min Elendê Ûsiv de.

- Asta Hunera Kurdî gihiştiye 
çi radeyê li welêt û di heman 
demê de li derveyî welêt li gorî 
nerîna te ?
Ti dizanî hunera Kurdî hunereke 
pîroz e,çi ji aliyê helbestê ve , ji 
aliyê awaz ve û ji aliyê dengên 

Hevpeyvîn: Berzanî Ferman
xweş ve,lê mixabin di aliyê 
ragîhandinê de qelsiyeke pir-pir 
mezin heye di gihandina wan 
stranan û helbestan ji temaşe-
van û guhdaran re,em nikarin 
hunera xwe bikin cîhanî sedem 
jî Ragîhandin e,Hunera Kurdî 
Hêjaye bighêje her deverê.

- Hûn dixin projeya xwe de 
ku eger hûn hatin xwestin bo 
fîlmên Sînema, gelo hunê erê 
bikin?
Ez ne dijî wê me,ez ê bikarim 
tevlî bibim,Sînema jî dikeve 
warê xizmeta çand û hunerê 
de,dikare civakê ber bi rêyeke 
pêşketinê ve bibe,ez ê jî cihê 
xwe tê de bigrim çima na..

- Wê Dilo Doxan çi peyamê ji 
Rojava bixwe re bibe Alama-
niya yê?
Peyama min germahiya 
berxwedêriya milet,bêhina 
azadiyê,belkî ji wisa bêhtir li wir 
bêjim,lewra peyama min wê ze-
lal be ji gelê Elman û Ewrûpayê 
re.

- Beriya ku dest ji vê hevdîtina 
xweş berdim dixwazim nas 
bikim projeyên te yên sibe-rojê 
çine,yan jî stranên te di rêzê de 
hene ku tê demlidest bibêjî ?

Ez nikarim wan diyar bikim,lê 
hazirtiyên vegotina çend stranên 
Sîngil û Filklorî dikim û ez ê 
strana )MÎNA BA( ger derfet 
çêbûn bikime kilîp,lê ji ber 
guhertina Atmosfêrê û hatin 
zivistanê re,fikreya ku me 
dixwest,dîmenên ku me dixwest 
werin kişandin ji bo vê stranê 
wê ne nihabin,her wiha ji ber ku 
Strana Efrînê jî kete Rojeva min 
de ez zêde di fikreya wê stranê 
de mijûl nebûm.

Hunermendê kurd Dilo Doxan,1’ê Kanûna 1984’an li navçeya Tirbespiya Qamişloyê ji dayik bû..
Dilo Doxan xwendina xwe ya seretayî û navîn li wir qedandî....Doxan di malbateke mûzîkjen de 
xwedî bû di destpêka 1995’an dest bi stranbêjiyê kir.
Heman salê  Dilo Doxan beşdarî Festîvala Mûzîkê ya Gêncên Sûriyê bû û xelata baştirîn mûzîkvanê 
wê dem bi dest xist….Sala 2004’an yekem Elbûm bi navê (Rebenê) berhem anî..
Strana (Bo Çî) ku Dilo Doxan Straye û Birayê wî Ronî Doxan bi awaz kiriye deng veda.
Dilo Doxan Albûma xwe ya  2’emîn  (Dildaro) sala 2008’an parve kir..
Sala 2009’an ji ber sedemên siyasî koçî Elmanyayê bû.
2013’an  vegeriya karê hunerî û piştî salekê ji kar û xebatê Albûma Hestên Dûriyê derxist..
Di heyama salên borî de Dilo Doxan stran ser Şoreşa Rojava û berxwedana serdemê ya Efrînê gotiye..
Her wiha Stran ser destanên YPG,YPJ li Rojava  û Pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê  bi awaz kirî û 
gotî..
Di vê çarçoveyê de Dilo Doxan hindek Kerneval û çalakiyên kurdên Diyasporayê bi rêve birine..Dilo Doxan 
herî dawî berhema (Mîna Ba) ya ji gotin û awaza Nûh Silêman straye..
Dilo Doxan niha  li şarê Hanover ê Elmanyayê  dijî û li seranserî Ewrûpayê ahengan lidar dixe…



ji malbata Hindo-Ewrupî ye, û 
çend devok û zaravên wî jî hene.
Zaravên sereke ev in : 
1- kurmanciya jorîn )weke ya me 
kurdên Rojava ye( 2- kurmanci-
ya jêrîn)Soranî(  3- kurmancikî 
yanî Dimilkî yanî Zazakî  4- 
Hewramî 5- Kelhorî  6- Lorî.Hi-
nek zimanzan dibêjin ku Goranî 
jî zaravekî kurdî ye û ne devok 
e .  
Îro bêtirî /65/melyon kesên 
kurd bi vî zimanî daxivin li 
kurdistanê. Lê ew hijmar mestir 

dibe di cîhanê de. Ji sedemên 
nejadperestî û stemkariyê, ew 
zimanê ku xwedê çêkiriye û 
Rêxistina navnetewî Yonîsko 

dibêje: Zimanê kurdî yê 31an e 
di nav  zimanê cîhanê de , ew 
ZIMANÊ girin û xwert kete 
bin siha metirsiyê de , ku were 

Tîpên PÊLEWANÎ 
(PEHLEWÎ)

dan MEROX“ kuşt û yekî Ereb 
di cihê wî de danî .
 Li ser zimanê pehlewî ”M. 
Mehemed Xinêmî HILAL ” 
zimanzanê misrî dibêje: Zimanê 
Pehlewî yê kurdên kevnar e û 
wata wê gotinê yanî  zimanê 
çekdarên mêrxasên kevnar û ew 
romana HEZAR ŞEV Û ŞEVEK  
û wilo KELÎLA Û DIMNA cara 
yekemîn bi wî hatiye nivîsandin.  
)Ev di pirtûka Erebî refê yazde-
han yê toreyî de di rûpelê 156 de 
ye(. 

   Piştre tîpên KURDÎ bûn ên 
bi navê MASÎ SORATÎ .

  
Bi hatina misilmaniyê  û arîkariya 
a tîpên pehlewî û  Masî soratî 
di nav zimanê Erebên NÎV GI-
RAVA EREBÎ de ,  QUR’ANA 
PÎROZ  hate nivîsandin ,  û 
beşek ji kurdên me bi wan 
tîpan nivîsandin  li BAŞÛR  û 
ROJHLATÊ  KURDISTANÊ bi 
navê tîpên SORANÎ . Lê ji ber 
ku beşê herî mezin ji gelê kurd di 
BAKURÊ KURDISTANÊ de ye 
û ew nêzîkî çanda latînî ye, ew  
bi tîpên LATÎNÎ dinivîsîne  , yên 
ku mîr CELADET BEDIRXAN 
bi arîkariya rohlatnasê FERENSÎ 
ROCÊR LISKO afirandi-
ne  ji )31( tîpî û cara yekemîn 
15/5/1932)z( pê kovara Hawarê 
hat nivîsandin . Lewra ew roj 
biwe CEJNA  ZIMANÊ KURDÎ
Koka zimanê kurdî Arî ye û ew 
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Civak û Wêje

Gotarên ku tên weşandin, nerînên xudanên xwe ne.

Gundî tev li dengê wî 
haybûn , bandike û 

dibêje ,hêwaaar ne dermanê 
Kêçan , dermanê baş , 
dermanê qenc  ji îro pêve 
hûn dê kêçan nebînin  hûnê 
ji kêçan rehet bibin .
Wek hûn dizanin ku zemanê 
berê , yek ji pirsgirêkên ji-
yana gundiyan ew bû , ku 
êvaran bi şev ji ber kêçan ne 
dirazehan û xew li wan bi 
hisret bû .
Gundî tev li wî kombûn û her 
yekî ji wan , li gor pêwistî û 
derfetên xwe dermanê kêçan 
ji xwe re kirîn û pêre jî pir 
kêfxweşbûn .
Hin ji wan vegeriyan malên 
xwe û hin li hevdu kom man.
Yekî ji gundiyan pirsî û got:
Aniha hûn dizanin em dê 
çawa vî dermanî, bi kar 
bînin ??
Hemiyan bi hevre gotin:
Na wele em rê û rêbazên 
bikaranîna vî dermanî niza-
nin.
Mane me xwe ji bîr ve kir û 
me ji mêrikê dermanfiroş re 
ne pirsî , ka çawa ev derman 
tê bikaranîn ??
Yek , dido ji gundiyan bi du 
dermanfiroş ketin , heta gi-
hane wî û gotin :
Ka heyran te ji me re ne 
got , ka ev derman çawa tê 
bikaranîn ?
Mêrik got :
Bi xwedê we ne pirsî û min 
jî xwe ji bîr kir    û got :
De base,piştî ku we kêça 
xwe girt hûnê hêêdîka çavê 
wê vekin û tozikekê ji wî 
dermanî berdin çavê wê 
, eger gêjnebû û ne mir , 
hêêdîka deynin erdê û bi serê 
pêlava xwe , wê biperçiqînin 
û dev jê berdin . 
Tevan spasya wî kirin û 
kêfxweş û dilşad vegeriyan 
malên xwe .. !!!!!!!!

Dema em behsa Zimên di-
kin . tê bala me , gelo di 

layê şêweya zimanê devkî , yanî 
dema bavkên KURDAN berya 
)30 000( sal di KURDISTANÊ û 
MEZOBOTAMIYA de axivîne ? 
. yan mebest jê ew e ji dema ku 
şehristanî û pêre tîp hatine  afi-
randin bi şêweyê  nivîskî  3500 
sal berya zayinê ye ? .
Em ê di vî babetê zimanê KURDÎ  
de ,rahêjine mijara tîpên KURDÎ 
,yanî mijara nivîsandinê ,ne ya  
axaftina bi lêvkirinê .
Dîroka zimanê kurdî ji layê afi-
randina tîpan ve dirêj e.Dikeve 
kûrahiya dema dîroka  kurdên  
GOTÎ  de .Ya dema dinivîsandin 
bi mîxan )Bizamaran( weke  ku 
ew beşek in ji Someriyan , mîna 
hemû êl û gelên din ,ên di kevana 
zêrîn a Mezobotamiyayê de .
Ew tîpên KURDÎ di destpêkê 
de hatin nîşankirin bi navê 
tîpên  zindî  yên tên naskirin bi 
birayên me yên ÊZDÎ re , yên pê 
PIRTÛKA REŞ nivîsandibûn û 
wilo ta bawermendiya kurdan bi 
xudakê mîtra) Roj(hat, jê re di-
gotin zimanê mîtrayî. Lê zimanê 
kurdî bû zimanê fermî di dewleta 
Mîdî de 705an B.Z, li cem Kurd 
û Faris û pêkhateyên din.

 
   Tîpên ZINDÎ yên PIRTÛKA 

REŞ

Di pirtûka ”Somer û Ekkad“ 
de  ev evsaneya somerî hati-
ye nivîsîn : Rêvî ji jina xwe re 
got : Hilo, ez ê bajarê ”Orokê“ 
di nav diranên xwe de, wek 
qîvarekî bihêrim, ez ê ”kulabê“  
weku pêlavekê bi lingê xwe 
ve girêdim û wê li pey xwe 
bikişînim ! Dema ku nêzî bajêr 
dibin kûçik )seh( pêjna wan di-
kin û direyin . Rêvî radiweste 
û berê xwe dide jina xwe û bi 
tirs dibêje : ”Çimit mal, Çimit 
mal“, hêj em li derve ne êrîşî 
me dikin…
- Kurdî : )Biçim mal, biçim 
mal(
Bi dîtina min, lihevhatina çend 
gotin û hevokan têra me nake 
ku em bibêjin, Somerî Kurd in, 
yan jî Kurd ji paşmayên Some-
riyan in .

RÊZIMAN

Dermanê Kêçan

Serpêhatî

Dildarê Mîdî

Venerîneke Dîrokî Li Rewşa Zimanê Kurdî 9

  Kurte Dîroka Tîpên Zimanê Kurdî  

Deham Ebdulfetah

 Ev rast e, lê pirsa li pey vê 
rastiyê jî ev e :
Eger girêdaneke regezî, di nav-
bera Kurd û Someriyan de tu-
nebe, gelo ev gotinên hevbeş ji 
kû hatine ?!
- Di navbera salên )2160-2110( 
ên BZ de Gotiyan desthilatiya 
xwe li herêma Mîzobotamyaya 
jêrîn kiriye û di navbera salên 
)1600-1200( ên BZ de Kasiyan 
jî li wê herêmê desthilatî kiriye . 
Ev her du gelên dêrîn nişteciyên 
Zagrosê bûn û têkiliyeke dîrokî 
di navbera wan û Kurdan de 
hebû .
Vêca reng e ku ew bandora 
zimanî, di wê qonaxê de bûbe .
Dibe jî, ku ew bandor di rêçikên 
bazirganiya ku di navbera 
Somerî , )li başûr( û nişteciyên 
çiyayan )li bakûr( de bûbe .
Ji ber ku dîroknas, wê têkiliya 
bazirganî tekez dikin ku wê 
demê hebû .

- Li gora ku hatiye zanîn, 
Somerî jî Arî ne  )Hindo-Îranî( 
ne . Vêca dibe ku ew bêje û 
gotinên ku di navbera zimanê 
Kurdî û yê Somerî de hevbeş 
in, ji wê koka Arî , di nav her 
du zimanan de mabin ! 
Li dûmahiya vê ronîkirinê em 
dikarin bibêjin, ev gotin ji kû 
hatibin û çawa bûbin hevbeş 
bila ew  be, lê herî ne besî 
me ne ku em bibêjin, Kurd 
Somerî ne yan Kurd ji Someri-
yan in . Li vê gorê jî ne durist 
e ku em bibêjin zimanê Kurdî 
paşmayekî zimanê Somerî ye ! 

Zimanê Avistayî 
Bandora Avista û zimanê 
Avistayî li gelên herêmê û 
zimanên wan bûye .
Mes’ûd Mihemed di derbarê 
rola Avista de dibêje  :
” Çi tê gotin bila bê gotin, lê ya 
herî rast ew e ku bandora Avista 

ji hêla olî, rewşenbîrî û zimanî 
ve li gelên Arî bi giştî ron û 
eşkere ye . Wê bandorê heta 
destpêka Islamê jî berdewam 
kiriye ”.
Ew dema ku Zeradeşt tê de ji-
dayik bûye , bi hûrbînî nehatiye 
nasîn . Hinek dîroknas dibêjin, 
Zeradeşt di sedsala heftem ya 
BZ de bûye, hinek jî dibêjin, 
Zeradeşt di sedsala nehem ya 
BZ de hatiye dinyê. Bi rastî, 
çi belge li ber destê kesî nîne 
ku karibe bi hûrbînî wê demê 
destnîşan bike . Lê tiştê ku pira-
niya dîroknasan tekez kiriye ew 
e ku Zeradeşt li herêma bakûrê 
rojavayê Îranê jidayik bûye . 
Anku, li herêma Mukriyan , 
başûrê Deryaceya Ormiyayê . 
Li gora ku dîroknas tekez dikin, 
Zeradeşt ji welatê bav û kalên 
xwe berû herêma Xurasanê ve 
koçber bûye û li bajarê Belxê 
niştecî bûye . Li wê herêmê dest 

bi  belavkirina peyamên doz û 
xwazyariyên xwe kiriye . Avis-
ta jî li wê herêmê pêk hatiye .
Di vê pêvajoyê de mirov tûşî 
pirsekê dibe :
Gelo Avista bi zimanê Zera-
deşt û bav û bapîrên wî hatiye 
nivîsîn, yan bi zimanê welatê 
koçberiyê yê ku lê jiyaye ?!
Bi dîtina piraniya karnasên 
zimanên dêrîn, Avista bi zimanê 
Zeradeşt ê dayikê, zimanê 
welatê ku lê bûye û lê mezin 
bûye hatiye nivîsîn .

 Di dema pêxember Zerdeşt )S( 
de zimanê kurdî xwertir û be-
lavtir bû , dema pirtûka wî Avis-
ta belav bû di Rohilata navîn û 
Asyayê de, û wilo jê re di cîhanê 
de digotin zimanê avistayî û 
tîpên wê hatin bi navkirin bi 
tîpên AVISTAYÎ yên ku hijmara 
wan)44 ( tîp bûn.
 Lê mixabin ew ziman êşiya li 
ser destê Sikenderê Mekdonî 
,dema Avista di şewitand.   . 
 Piştî ziman û ola zerdeştî qelis 
bû di dema Sikenderê Meqdûnî 
de .Mislmantî hate Kurdistanê, 
ol û zimanê kurdan qelistir 
bûn, ji ber wan ji SIKEDERÊ 
MEKDONÎ bihtir qirkirin bi serê 
wî zimanê KURDÎ de anîn.  
Di dema Sasaniyên  ku koka 
wan KURD E de, tîpên 
Pehlewî{Pêlewanî}  geş bûn di 
nav kurdan de.Hijmara wan  42 
tîp bûn, mîna  zimanên hebûn 
di cîhanê de ,ew jî bûbû yê 
nivîsandin û Çandê  li cem kur-
dan û ”Ehmedê kurê WEHŞIYÊ 
yê NEBETÎ dibêje :Min )30( 
pertûk bi pehlewî dîtin li şamê  
. Di pirtûka xwe de ya binavê : 
bîrîbûna bi evîn bo zanînbûna 
sembolên pênûsêالمستهام  شوق 
األقالم رموز  معرفة   :de dibêje   في 
Pirtûkek  ji wan li ser çandina 
dara xurmeyê bû û ya din li ser 
avdaniya çandiniyê bû .Lê mixa-
bin di dema Emewyan de li ser 
destê ”Ebdil Melikê Mirwanî“ 
Erebkirin bi dijwarî peya bû 
û yê jê dijwartir ”Hecacê kurê 
SEQEFÎ“ bû.Ku nûnerê Emewi-
yan bû li Iraqê.Wî hemû pirtûkên 
pehlewî şewitandin û ya xirabtir 
berpirsiyarê dîwanê yê kurd ”Za-

asmîlasyonkirin ,yanî helandin . 
Lê miletê kurd li ber xwe da û 
xwe û zimanê xwe parast. 
Di dawî de Zimanê me, nasname-
ya me ye,û dive em di ZIMANÊ 
xwe de bijîn û wî biparêzin . ji 
ber ku em  weke NETWA KURD 
pê tên parastin .Lewra ji me tê 
xwestin ku em bi erkê xwe rabin 
di layê axaftin û nivîsandina bi 
wî , di hemû deran de, bi tay-
bet di malên xwe de .Ji ber ew 
dibistana yekemîn e û wilo em 
guh bidin  perwerda Fermî di 
dibistanan de jî , ji  bona ku ew 
hêvî û xewnên salên  bûrî bicih 
werin û zimanê me pêş bikeve 

wek xwendin û rêzmanî, mîna 
zimanên hemû miltan. L ewre 
divê em jê re xwe biwestînin bi 
dilsozî. Çimkî va roja azadiya 
gelê me hat û geya dibin keviran 
de namîne  .                                                                       

Biradost Mîtanî



Şiv-xapînk dixapiyan
Wek pezê bê şivan
Wek şivanê bê pez

Bi sewta bilûra Eliko
Bê kêlim, sewt

Li Çiyayê Mazî belav bû…

Bîranînan bîr kolan
Bîr bi bîr kir

Xewn û xeyalan dor tarî kir
Mazî-Çinan hêl vegirtin 

Di hewdikan de zelq parzi-
nandin

Li ser hewdikê bîra Siftekê.
Gurşiyên hinkase dizerpitîn
Bi hênkaya ava GolaTahtîn.

Ji Kaşê Xanka xwe berdan
Li hêlîna bilbil varqilîn

Ji Tirba Elîkê derbas bûm
Mû li canê min bû şûjin.

Rêvî, li Qulrêvîkê şiv badi-
da bi teresî

Li dor hêlînê, tebayên 
nesitirî

Di talda qefên hustûxwar…

Dengê Bilûra Eliko
Pêlên bayê jêr, kaş dike car 

bi car 
Bi sewta melodiyên nota-

jiyanên bê nota
Deng li Pozê Şîn diqewimî

Li Lata Şekira vedida
Li Kortika Curm digewimî
Tahtokê, xwe diricimand 
Di sûretê Kevirê Nalindê

Hingama Kewê Gozel li ser 
Pozê Elokizîr

Şujik diheland
Nêçîrvan di kozikan de 

diqefiland
Bîra Hebîskê bi comerdî

Bilbilê hebîs av dida
Boqa hirçê dipejirî, di 

xelekên Asêgê de
Rapelikîm nava nîv xeya-

lan, tev xeyalên asê
Tasek av, ji Kaniya Jorîn

Kulmoz derdikir, zêrr diba-
riya

Ji kulmoza Devê Zaboqê.

Sola nigê min qîr bar dikir
Ji serbilindiya Pozikê Kera
Di dewlemendiya xizaniyê 

de…
Êvar bi xew ve diçûn

Ez li pê diçûm
Li piyê min ciherê binî qul, 

bûm Pepûk 

SÊ KOÇ REWAN

Xeyal bîrek kûr, bê ben
Bendavek bê av, tim bi kel 

Diherike kel, bê kel
Difûrike keldûxan

Diniqute xwêdan, bê deng
Bê war

Li ser hustuyê hustuxwaran
Li ber benê bê xweda

Li kevanên tarî
Bê sitar mam bi carek...

Jiyan dereweke bê emir, 
emrekî kin

Kirasekî qermiçî, weke 
kêlên bişkuvî

Ji ber xwe dibişkuve bi 
xwe-ber

Bi çavên kilkirî, bejna tenik
Bi ramûsanên bê hempa

Di xapan de diçilmise tim, 
tim.

Reşik çarika xwe girê dide
Geh li Ser Xetê geh li Bin 

Xetê
Talanî, malwêranî

Li ser taca bê Welatiya min
Kirin tac…

Tac bû dojeha siberoja min
Hişê min diniqirîne 
Curmê hustê min

Di bin sorbelaya romiyan 
de

Rijî hişt, dahnê mîrkutê 
min

Ez dinalim li ser birînên 
xweyî kal

Ji ber horiyên bejin rihan
Li ber rihanokên bînbinevş

Li ser girên bê zar
Ji zimanê xwe weşiyan

Di xeyalên çemê Şerabê de 
Li bihuşta ramûsanên 

xweş-xeyal
Ez raketim

Barê pişta min, kulên sed-
salan hildigire

Di Deştên rê dûr xewnên 
dirêj

Li ser pişta dilê minî 
necewidî

Nacebire bi xeyalên vala
Bi biratiya derewîn

Xeyal kullan derman nake
Bi olên xapînfeq…

Di bin siya tuxûban de
Mizawiran daf vegirtin

Bi kemînên dil êş
Êşan rû dan li rû

Êş li ser rû vegevizî…
Fedî bê star, ji ber xwe bi 

Zê, nedît roniya rojê
Xinceran rê girtin, li ber 

bavên bêber-awiqîn…

Dinaliyam di şevên Qanûna 
dirêj…

Ji hewara kezebê
Ji çîrokên nehewandî

Ji talanên pêxwas
Li ser sîya xwe weşiyan

Li pahniya xwe hilkumîn
Li ser Kaniya Pahn.

Konê kesera dilê xwe vegir-
tin

Li ser tuxûbê ne ewle
Kûçik dirreyan li bin sîya 

teşîyan
Li ber tevnên nehûnandî.

Dem buhirî, ba sekinî
Guran li ber hêviyên 

berjewendiyên xwe pal 
didan

Li ber taldê palên pez-şevîn
Li şûna mexelên Beranên 

Çav-reş.
Xwîxweş

Şêrkujan şûr şikandin
Di kejiyê gîzoka xwe de.

Ewr, koçber bûn bi koç-
rewenên bê rê 

Bi pilingên bê war re bûn 
heval

Li ser rêyên bê-heval.
Kaniya 

Misrîn miciqî
Erd bêwext avis ma, tî û bê 

hal.

Çerm, tenêbûna xwe dibi-
raşt

Di kûreyên vemirî 
Û sarînca dilê xwe de

Gotin bi fikar man
Destpêkan do didotin
Do, Kar têr nedikir, 

Di têrra vala 
Û parzûnên bê guhan 
Şîr, havên nedihewand

Berxên ber makê
Di tariyê sawgiran de
Berpezkê Şivanan, bi 

boçikên wan girê dida…
Îro, di hembêza guheran de 

ker bûn 
Birçî, tevin tev gerandin

Lal, axivîn
Bi lorînan nedihewiya zikê 

vala
Di nav qumatkên jan 

pêçkirî de

fedî ma…
Sal bihurîn

Dem di gunehê xwe de 
cemidî…

Deriyê 
sînorê dilê 
xwe veki-

rin
Ji 

karwanên bê Al, ji koçberên 
bê Welat

Bi xwe bûn koçber, bê cî û 
war

Xericîn di bin siya xemê ne 
diyar

Ref girtin Qulingên Koç-
rewan

Çend Şet, çi Çem derbas 
kirin bê bihur

Rapelikîn bejna siya şevê 
tarî û xewle

Ji xelekan xwe berdan
Rûnê Nîvişk di hîz de dihe-

liya
Xaçirêkan rêz girtin, bûn rê

Xaçirêk qelişîn li ber 
lehiyê…

Di sereba dilan de hilnedi-
hat

Şênî, di xewin xewan de 
westiyan

Dayikan, xof li Zarokan 
dilorand

Dergûş, li ber navên Koç-
rewana radizan

Tifaq kûr velidî li ber ahda 
sê bira

Wek sê Çiyan bûn sêpek, bi 
hev re piştgirî

Welidî jiyan seranser, li ber 
sozê, bi hev re piştgirî…

           
Gedetî, rêyek dûr, bê veger

Sedema li bin şopan 
dişopîne

Dîrok li ser şopê xwe dilûse
Li ser Kaniya Nikil

Li bin siya Dara Zêl yê
Ji ber şopên bi dîrok

Di dojeha emrê nîvqurmiçî 
de.

Di ker-rika guhê min de
Pêlên bê di serxweşiya per-

wanan de 
Bêndera xwe, bi pêl fire 

digerînin
Nawelidîne carek din ji nû 

de
Nawelidîne Mamê min.

Roj, di sereba sibê de herikî
Fesadî, di legana dimsê de 

werimî
Kun, der bû, nezan dibixudî

Li Şev-reşan Namûs xwîn 
digerîne

Li nav Civaka Golikê mîjo
Bê hestiyarî ma Netew, li 

Beyarê Golika
Kitan û Simalan hubir, xwe 

neqişand 
Li ser bejn û balên zirav…

Şev xemiland

Li paş deriyên nepenî
Bê debar, bê-Gezik, bê Mazî

Li Çiyayê Mazî
Ciherên vala hilgirtin

Melodiyên Mazîçinê di dil 
de

Bi stran axivîn…

Ji Aafara Ceh, Xela diba-
riya

Avgermek jî bê kel dima
Li ber kuçikê xuşora temirî.

Çareserî 
Avdew diza, bê dew 

Di himbêza dilê min î 
nesitirî’d

Nesitirîn…

Di nav xeyalên xewn-zayî
Min xewnek dît

Jiyan diherikî di rêyên 
xaçirêk

Di xaçirikên bê rê de meşi-
yan

Li bin konê bê histûn, bûn 
histûn

Li bin darên Mazî, holik li 
dar xistin

Teşî ristin…
Xwe sipartin bin siya pelên 

daran
Avzenênk mêtin, li Çiyayê 

bê av
Roj, li siyê dihesilî, li bin 

darên berî.

Şîn 
digeriya, Civak di kela 

qehwa tahl de difûriya
Hêl didan wek mêran, li ser 

doşekên mêran
Nedihatin zevtkirin bi 

hefsarê deh Keran
Ax, di timaya xwînê de 

dimiciqî
Sêwî, li goran dihesilî…

Sewta pêçeka min xwe girê 
dida

Ji pêşe-rojên du-alî
Ji gûmanên dostên nexalî
Ji kalikê civaka sê alî…
Yek bû çar, bi çar car
Çar perçe, çar nezan 

Bêçar difikirî yek car…

Rûniştin li ser kulavên rîs, 
doşekên bi hirî

Li ber bextê çar xwîndoşan 
raketin

Di bin kumê genî de, bê 
guneh

Li gunehên xwe hesilîn…
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Helbestine Bijartî ... Zerdeşt Cemal
Zerdeşt Cemal di sala 1966’an de li Dêrika Çiyayê 
Mazî ji dayik bû..
Di sala 1990’î ji ber rewşa awarte ya kurdistana Ba-
kur çû Izmîrê û li wir bi cih bû.
Ji zarokatiya xwe de dest bi nivîsîna helbestan kir. 
Di sala 2012’an de biryar da ku helbestên xwe weke 
pirtûk  bide çap kirin.
Bermehên wî yên çapbûyî:
Rîmbaûda - Bo Rîmbaûd /2012 
Nihirînên Min  Di Tenêtiyê de / 2016 
Rêzikên Ji Misînê Birînan Nizilî ne / 2017 
Helbestên Tazîbûn li Xwe Kirine / Çapa yekem û 
duyem: 2018 
Herî dawî jî Sê Koç Rewan – Destan / 2018

Xwezî çandin ne bi xêr, li 
çolbeyaran

Sîya Pozê Qirikê, xwe ber-
da ser miskaran

Evîndar, şa herikîn, nig 
ramedandin

Li ber hênkaya cihokan.

Min paçik bi temeniyê 
xeyalê xwe ve

Girê dida
Hîz, rûnê nîv-işk diza

Ji Pozê Mêşê hinguv diriji-
ya

Di sîtila gebûla Korta…
Germiya fesadiya ber 

tenûran
Li ser serê feqîrê ÊrgeBaba, 

roj diçe ava…

Birîn, li neqebên dil vebûn
Paçik, bi Zareta Tahtê 

Gewr ve girê dan
Min qelîştokên birînên xwe

Bi benîştê dara
Li Bejikê Belhê derman kir

Ji Pozê Holê, gav bi gav 
meşiyam

Ber bi Pozê Tûmikê
Kanî-Sork sor herikî

Bû warê avdanka kewê 
sûsik

Silavek da KanîZeytûnê
Bi helwestek dilxweş 

Hilkişiyam neqeba Tûrcel a 
xopan

Xab herikî, gul bişkivîn
Delav der bûn, gelî şîn bûn

Sê dil bi dil, yek gotin 
axivîn

Zozan, bi aheng dixemilî
Xof di dilan de çandin
Tirsxofan bi dizî, xwe 

vedidizî…

Sal çilmisîn, meh derbas 
bûn

Roj awiqî…
Dem bi keser dicemidîn

Bîranîn, di dil de sincirîn
Stêrk rijiyan, xewn herimî

Do bi cîh bû, îro xemilî
Çeqelî bi koxa ve kemilîn
Zîndan dûr ma, roj bihirî

Li şînwaran çav hesilîn
Dil hulkumî

Mûçirkan dev şidandin
Gulşîlav, di tenêbûna dil de 

qefilî…
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Sitûnî

1-   Burxil bi Kurdî ,Bila
2-  Bi wateya Lêkolîner,tişta Mi-
rov yan jî lawir hildigre
3 – Bajarekî Bakurê Kurdistanê 
)Vajî(
4- Tîpeke ji Alfabeya Kurdî di 
gelek hevokan de tê bikar anîn.
5- Ezman ) bi Inglîzî (,Madeyek 
di Avahîsazî û Bazirganiyê de tê 
bikar anîn.
6- Pêşî yan jî pêşiyan,Tîpek ji Al-
fabeya Kurdî tevî )E( ya dengî.
7- Kurd ji Kîjan Etnîkeyê ne 
)Vajî(,Cihê Nêçîrê û kemîna wê
8-  Xweşikbûyîn
9- Gotina Kurdî Bila )bi Inglîzî(.

                     ASOYÎ
1- Peymana Çar-perçekirina 
Kurdistanê di sala 1916’an de ji 
aliyê Fransiyan û Ingilîzan ve pêk 
hat.
2- Cihê Hêrandina Genim , Bizina 
Temenbiçûk
3- Tişta mirov pê tê nas kirin 
)Vajî(,Şarekî Îtaliyayê )Vajî(
4- Di vî wextî de bi gotina civakî.
5- Bi wateya Musteşar yan jî 
Şêwirmend.
6 – Tîpekê Ji gotina Varêl hilbijêre û 
têxe çargoşeya wê de.
7– Serokê Eşîra Mêrsiyan bû,Rêberê 
Tevgera Kurdî bû sala 1923’an li 
Rojava
8- Du Tîp ji bo gotina 
)RAVEKAR(,Navekî Erebiye wate-
ya wê Xêr û bêra nayê berhevkirin.
9- Nahiye )Navçe(,Birader.

Xaçepirs

Kultûrname

Peyvika  folk  wateya xwe bi 
kurdî ango xelk, peyvika lor jî bi 
wateya zanîn/zanist e. Îcar dema 
ev herdu peyvik gihane hev, 
wateya  zanistiya gel dide û di 
kurdî/kurmancî de jî bi wateya 
gelêrî tê gotin.  
Peyvika  folklor cara pêşî li 
Londrayê sal 1846, ji aliyê Wil-
liam Thomasî  )1803-1885( ve 
di kovara  Athenaeumê de ha-
tiye bikaranîn. Vî camêrî, ev 
peyv wek Folk-lore bi kar ani-
ye. Piştre jî Elmaniyan peyvika 
folkloreyê bi kar aniye. Hin bi 
hin ev peyv li dinyayê )xasma 
jî li nava neteweyên ku zimanê 
wan Hinoewrûpî ye( belav bûye 
her wisa ketiye nava zimanê 
kurdî jî. 
Peyvika “folklor“ di nava 
xelkê de, ji van tiştan re tê 
gotin: Li welatekî, di nava 
gelekî/neteweyekî de, yan jî li 
herêmekê, ew çalakiyên tay-
bet ên ku xasê bi xelkê ve lê ji 
aliyê xelkê ve bi nêvekarî têne 
bikaranîn, bi piranî jî di nava 
xelkê de ji tiştên mîna çîrok, 
meselok, stiran, leyztik, dîroka 
devkî, evsane, serpêhatî, destan, 
henek û laqirdî, gotinên pêşiyan, 
tore u hwd. re tê gotin.
Lê belê peyvika “folklor“ bi vî 
hawayê li jorê ku di nava xelkê 
ku tenê ji van tiştan re tê gotin, 
ne rast e. Lewra folklor bi wate-
ya xwe ya ferhengî, gelek fireh e 
û ji hemû tiştên ku têkiliya xelkê 
bi wan tiştan re heye re tê gotin.

Folklora Kurdî ew tiştên çandî ne 
ku tenê yên Neteweyê Kurd in, 
wek çîrok, çîrvanok, çîrokên ra-
wilan, stiran, meselok, pêkenok, 
serpêhatî, heyranok û Payîzok, 
şîret û nesîhet, Gotinên Pêşiyan, 
biwêj û gwd. 
Bêguman folklora her neteweyî, 
girêdayê bi çanda wî neteweyî 
ve ye. Eger çanda neteweyî dew-
lemend be, folklora wî teweyî jî 
dewlemend e. Eger çand lewaz 
be, folklor jî lewaz dibe. Yanî 
folklor, wêneyê xwe ji yê çanda 
netewî werdigire. 

Folklor serwet, saman û şanazi-
yeke wisa pîroz û giranbiha ye 
ku ne jê re nirx tê hesabkirin, 
ne jê re kêşan heye û ne jî pîvan 
çêdibe. Herweha folklor ji her 
neteweyekî re wisa girîng e ku 
ew netewe bi alikariya berhemên 
folklorî, xwe  ji mirina netewî 
rizgar dike. 
Ev yek eşkere ye ku hemû 
miletên pêşketî yên ku îro li 
dinyayê xwediyê dewleta xwe 
ya nûjen in, vê çanda xwe ya 
heyî li ser du bingehan ava ki-
rine. 

Yek berhemên wan ên folklorî 
ne. 
Dido berhemên wan ên klasîk in. 

Zeynulabidîn Zinar

Ji bo tu peyva windayî nas bikî,peyvên li jêrê xêz bike.   
Peyva 

Windayî RÊBEND,RÊKAR,KÊMÊL,XAV,KAŞÎ,POLÎTÎK,KIL,XÎZXÎZ,BERGIRÎ,BEREV
AN,TEQE,PAR,XEDENG,DEWL,BEROVAJ,ÇEK

Peyva windayî ji 7 tîpan pêk tê,hemwateya Siyasetê..

Bersiva Xaçepirsa Hejmara Çûyî

Dewlemendıya
 Folklora Kurdî

Whats app’a Kurdî Êdî Li Ber Dest e

- Kes ji gurê xayin natirse     - 
Nanê mêran li ser mêran deyn 
e
- Welat xweş e ,bi welatiyan     - 
Bi tifinga xelkê mêranî nabe

Gotinên Pêşiyan

Kurdî Xweş e

- Mezinan Got,Biçûkan Firto      
- Reva Pisîkê heta Kadînê ye
- Kesek nabêje dewê min tirş e  
- Karê demekê çêtir ji axaftina 
salekê

Karîgirîناشط أو فعال
Kangعمق

Keysbazîانتهازية
Bendewarمنتظر

Coşحماسة

-Derengالتأخير
mayîbûn

Qeftباقة
Gurzأكليل الزهور

Polînمصنف
Qapaxغطاء

Êdî bikarhênerên sepana 
platforma Whats Appê di-

karin bi kurdî bikar bînin. 
Yek ji hezkiriyê zimanê kurdî 
ku li ser teknolojiyê xebatan 
dike Gernas Nenas WhatsApp 
wergerand kurdî û got êdî 
bikarhêner dikarin WhatsAppa 
Kurdî dabixînin û bikar bînin.   
Di warê teknolojiyê de 
pêşketinek din jî li kurdî zêde 
dibe. Sepana peyam-şandinê 
û lêgerandinê ya xwedî 
taybetmendiyên xwe ya nav-
bera platforman WhatsApp 
Messenger ya ji bo ” Telefonên 
Jêhatî“ êdî bi kurdî ye. 
Naveroka hemû beşên 
WhatsAppê bi kurdî hat ama-
dekirin. 
Kesên ku dixwazin WhatsAppê 

bi kurdî bikar bînin dikarin 
peyda bikin û daxînin telefonên 
xwe. 
Di cîhanê de yek ji sepana ku 
herî zêde peyam pê tên şan-
din WhatsApp e ku bi kurdî 
hat amadekirin û vê yekê kêfa 
bikarhênerên kurd jî anî. 
Yek ji hezkiriyê zimanê kurdî 
Gernas Nenas ê ku di warê 
amûr û videoyên teknolojiyê 
de li ser kurdî dixebite demek 
dirêj bû ji bo ku WahatsAppê 
wergerîne kurdî dixebitî û ev 
xebata xwe temam kir. 

Nenas bi qasî mehek xwe ji 
çêkirina Whats app’a kurdî 
veqetand û bi sepana berna-
meya bi navê APK eîdtor a di 
Telefonê de çêkir.
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D E W L X Î Z X Î Z

Nenas behsa xebata xwe ya ku 
mohra serkeftina xwe lêxist kir. 
Gernas Nenas diyar kir ku 
zimanê kurdî ne tenê zimanê 
axaftinê ye di heman demê de 
zimanê nivîsandin, xwendiyê 
ye û wiha got:
 ”Ez pir fikirîm li ser teknolojiyê. 
Çima em teknolojiyê bi zima-
nek din bikar tînin. Lewma min 
xwest êdî WahatsAppa kurdî 
jî hebe. Min çend caran bi 
WhatsAppê re têkilî danî lê bes 
bersiva erênî nedan. Xwe nêzî 
WhatsAppa kurdî nekirin. Min 

li ser sepanê APK Edîtor ewil ji 
bo xwe ceriband. Piştî min ceri-
band serkeftî bû û min dît ku tê 
wergerandin. Pişt re ez fikirîm 
ku çêbikim û vê sepana kurdî 
belav bikim.“
Nenas diyar kir ku ji ber fer-

hengek peyvên teknolojiyê nîn 
e di warê bicihkirina peyvan de 
hinek zehmetî kişandiye û wiha 
dewam kir: 
”Ji bilî zehmetiya peyvan, 
wekî din ev xebat xweş dime-
şe. Xebata kurdî ji bo min cihê 
kêfxweşiyê ye pê şa dibim û 

Ji bo alîkariya hemû heval û 
dostan jî spasdar im.“ 
Nenas da zanîn ku ji destpêkê 
heta dawî her beşên wê bi 
kurdî ye û wiha got: ”Heke 
bikarhêner rabin têde bi tirkî 
binivîsinin ne bi kurdî ye, lê 
heke bi kurdî binivîsinin her 

tiştê wê dibe kurdî. Hemû na-
veroka wê bi kurdî ye. Va me 
çêkir, îcar dora bikarhêneran 
e. Ez daxwaz dikim ku têde bi 
tirkî nenivisînin. Em hêvî di-
kin ku dê hemû bikarhêner ji 
bo heval û dostên xwe parve 
bikin û wê WhatsApp jî bibîne 
ku va kurd xwedî li zimanê xwe 
derdikevin. Belkî êdî ew jî bi 
awayek fermî bi zimanê kurdî 
WhatsAppê çêbikin ku em di-
karibin daxînin.“ 
Nenas destnîşan kir ku ew ê se-
pana WhatsAppa Kurdî li ser 
malpera http://teknistan.com/ 
dê belav bikin û got: 
”Em ê ji bo daxistina WhatsAppê 
hemû tiştî binivîsinin li ser mal-
pera teknîstanê.
Tenê li şûna ku di Play Store 
de daxînin, dê li ser teknîstanê 
daxînin. 
Her tişt eynî ye. 
Ne hewceye pê li tiştekî teknîkî 
bikin. dadixînin û saz dikin.“
Nenas da zanîn ku ji 
ber,WhatsAppa kurdî ji şir-
keta WhatsAppê re ne fermî 
ye qebûl nake ku Play Store 


