
الوطني  للمجلس  الثالث  المؤتمر  أعمال  انتهاء  يبعد 
ومصيريتها  المرحلة  أهمية  على  مؤكدا  الــكــوردي, 
البيت  لترتيب  القصوى  األهمية  إلى  الحاجة  وبالتالي 
الكوردي من خالل العودة إلى التفاهمات و االتفاقات 
بين المجلس الوطني الكوردي و tev dem, وفي ظل 
شعبنا  على  اإلرهابي  داعش  لتنظيم  الشرسة  الهجمة 
األصوات  تعالي  و  كوردستان سوريا,  في  الكوردي 
التعاون و  الشعبية في الشارع الكوردي حول أهمية 
التنسيق ووحدة الصف الكوردي التي هي مصدر قوتنا.
على العكس من هذا التوجه تتعمد العناصر المسلحة 
التابعة لـ PYD باإلستمرار بحمالتها التصعيدية من 
حمالت  إلى  باإلضافة  واإلعتقاالت,  المداهمات  خالل 
خطف  و  اإلجباري,  التجنيد  بسبب  اليومية  اإلعتقال 
اقاصرين و القاصرات في محاولة منه إستالب القرار 
الوقت  في  و  الرأي,  يخالفهم  إلغاء كل من  السياسي 
 PDK-S الذي ما زال فيه عضو اللجنة المركزية لل
حسن رمضان )حسن رمزي( وعضو اللجنة الفرعية 
أسعد  )الــبــارتــي(  الــكــوردي  الديمقراطي  الحزب  في 
السبعينية  المرأة  وأيضا  القاصر.  نجله  و  رمضان 
كما  معتقالتهم.و  في  قابعون  وغيرهم  كالو  خديجة 

المجلس  عضو  بإعتقال   PYDالــــ أســايــش  قامت 
مدينة  من  شويش  حسن  محمد  الــكــوردي  الوطني 
ومالحقة   ,2015/7/21 الثالثاء  يوم  ظهيرة  عامودا 
ناسو,  أنــور  يكيتي  لحزب  السياسية  اللجنة  عضو 
والعضو القيادي في منظمة يكيتي في عامودا مروان 
تشويه  بهدف  مفبركة  شتى  بتهم  عيدي  حسين 
الكوردية. الوطنية  الحركة  ومناضلي  نشطاء  سمعة 
إننا في المجلس الوطني الكوردي في الوقت الذي ندين 
فيه هذه الممارسات واألعمال اإلرهابية التي تحاول 
ممانعة المشروع القومي الكوردي من خالل كم األفواه 
المحتقن  الكوردي  الشارع  بأن  نؤكد  اآلخر،  وإلغاء 
PYD أصال ال يحتمل الحالة التصعيدية من قبل ال
ــن تــحــيــدنــا عن  ــذه الـــمـــمـــارســـات لـ ــ ــأن ه ــ ــد ب ــ ؤك
ــوردي  ــك ــمــشــروع الــقــومــي ال ــن أجـــل ال الــنــضــال م
العادلة  شعبنا  وقضية   , ســوريــا  كــوردســتــان  فــي 
الكوردية  المناطق  عــن  الــدفــاع  فــي  حقنا  وممارسة 
القوى  أمـــام  اإلنــتــهــاكــات  هــذه  كــل  بفضح  وسنقوم 
العالقة. ذات  الــدولــيــة  والمنظمات  الكوردستانية 

المجلس الوطني الكوردي في سوريا
بديريك الشبابالكورد  حركة  عضو  حمو«  »فنر  تعتقل   PYD أسايش 
ألسايش  تابعة  مسلحة  مجموعة  االثنين  يوم  وقامت 
PYD باعتقال فنر حمو عضو حركة الشباب الكورد 
فــي مــكــان عمله. ــواجــده  ت أثــنــاء  ــرك،  فــي مدينة ديـ
اإلجــبــاري  التجنيد  خلفية  على  ــاء  ج حمو  اعــتــقــال 
في  الــشــبــاب  عــلــى  ــة  ــي ــذات ال اإلدارة  فــرضــتــه  الـــذي 
القتال. جبهات  ــى  إل وسوقهم  كــوردســتــان،  غــربــي 
لهيئة  اإلداري  الــمــســؤول  مــحــمــد  آذاد  ــرح  وصــ
ــي كــــورد أن فــنــر حــمــو مـــن قــريــة  ــجــوان ديــــرك ل
ومتزوج  رمــيــالن،  بلدة  فــي  موظف  وهــو  ــا،  ــاري روب
ــدان، وتــم اعــتــقــال الــعــشــرات مــن الشباب. ــ ولــه ول
تجدر اإلشارة إلى أن فنر حمو يشغل منصب مدير 
المكتب االستشاري في الهيئة اإلدارية لحركة الشباب 
الحقوق. كلية  في  دراسته  يكمل  اآلن  وهو  الكورد، 

اعـــتـــقـــال عــضــو حــركــة 
»فنر  الـــكـــورد  الــشــبــاب 
حمو« جاء ضمن سلسلة 
ــاالت نــفــذهــا قــوات  ــق ــت اع
لحزب  التابعة  األســايــش 
ــمــقــراطــي،  ــدي ــاد ال ــحـ االتـ
ــمــة  ــائ ــا يـــلـــي ق ــ وفـــــي م
النشطاء  مــن  المعتقلين 
ــم: ــ والـــســـيـــاســـيـــيـــن، وه
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                 جواني كورد.نت

تلقت حركة الشباب الكورد ببالغ الحزن 
األخ  الحركة  عضو  ــاة  وف نبأ  واألســى 
سيارة  بــحــادث  مصطفى  حجي  نـــزار 
الصربية،  الــحــدود  ــرب  ق هنغاريا  فــي 
.2015\7\15 ــاء  ــعـ األربـ ــوم  يـ ــك  ــ وذل
حيث كان متوجها مع مجموعة من رفاقه 
إلى غربي أوربا، وغادروا من تركيا إلى 
بلغاريا فصربيا، التي أوقفوا فيها بضعة 
أيام ثم أفرج عنهم وحين مغادرتهم إلى 
قبل  من  ومالحقتهم  المجاورة  هنغاريا 
مصطفى  ــزار  ن األخ  تعرض  البوليس، 
السريع  الــطــريــق  عــلــى  ــحــادث ســيــر  ل
لمقاطعة كسونغراد وأدى إلى وفاته على 
. المقاطعة  شرطة  تقرير  حسب  الفور 

كنا في الحركة نتابع الموضوع ونتواصل 
والذين  السجن  في  الموقوفين  رفاقه  مع 
أخبرونا أن الشرطة أبلغتهم بوفاة رفيقهم 
  ،2015\7\17 ل  الموافق  الجمعة  يــوم 
ســارع  الخبر  تأكيد  مــن  تمكننا  ولــعــدم 
في اليوم التالي رفاقنا من ألمانيا للسفر 
يتواجد  حيث  بهنغاريا  سجد  مدينة  الى 
من  التأكد  وتــم  مشافيها،  بأحد  الــرفــاة 
. 2015\20م  االثنين 7/  يوم  الفقيد  جثة 
ــا الـــــــالزم إلســـتـــالم  ــنـ ــاقـ ــري رفـ ــجــ ــ وي
ــا ومــنــهــا  ــي ــرك ــى ت ــ ــه إل ــل ــق ــمــان ون ــجــث ال
ــط رأســــــــه . ــقـ ــسـ ــي مـ ــ ــان ــ ــوب ــ ــى ك ــ ــ إلـ
يافعا  وشــابــا  عــزيــزا  أخــا  نفقد  برحيله 
ــيـــة، رحــل  ــنـ ــيـــة و وطـ وطـــاقـــة إعـــالمـ
الــوصــول  فــي  حلمه  يحقق  ــم  ول بــاكــرا 
ــتـــه في  ــى بــريــطــانــيــا وإكـــمـــال دراسـ إلـ
. العليا  والـــدراســـات  اإلنكليزي  األدب 
كوباني  مواليد  من  نزار حجي مصطفى 

المكتب  ــي  ف عــضــوا  ــان  كـ  1988 ــام  عـ
االعالمي لحركتنا، ويدير القسم اإلنكليزي 
وصفحتها  للحركة  الرسمي  الموقع  في 
مع رفاق آخرين وبعد انتقاله إلى تركيا 
الــتــرجــمــة مع  فــي  فــعــال  ســاهــم بشكل 
األجنبية  والصحافة  اإلنسانية  المنظمات 
نزوح  أثناء  وخاصة  وعنتاب،  أورفا  في 
أهالي كوباني بعد احتالل داعش للمنطقة .
إننا في حركة الشباب الكورد نعزي أنفسنا 
وذوي الفقيد بمصابنا الجلل، وندعو الله 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان .
و  همنا  في  شاركنا  من  كل  نشكر  كما 
إرسال  في  و  هنغاريا  في  رفاقنا  ساعد 
و   ، رأســـه  مسقط  إلــى  الفقيد  جثمان 
سأل  و  برحيله  عــزى  مــن  كــل  نشكر 
. الــحــادث  مــالبــســات  عــن  استفسر  و 

       هيئة المتابعة في حركة الشباب الكورد

الرئيــــس بارزاني يعــــلن عن موقـــفه الشخــصي إزاء التطــورات األخيــرة بيــن تركيــا والعمــال الكوردستــاني

PYD المجلس الوطني الكوردي يدين انتهاكات
يك تعتقل »ف�ن محو« عضو حركة الشباب الكورد وأسايش د�ي

بيان تعزية حركة الشباب الكورد
 برحيل الرفيق نزار مصطفى

يــــــجــــــب عـــلـــى 
ادراك  اردوغـــان 
يحتاج  ال  الــوقــت 
الى خمسة عشر 
لكي  اخــرى  سنة 
الكورد  بــان  يثق 
و  استقرار  عامل 
ليس عامل تهديد.
معلوم  ــو  ه كــمــا 

كانوا  والفرس،  والعرب  الترك  حكومات  بان 
وال زالو أعداء الكورد ويحتلون وطنهم المجزأ 
في  العربي  الربيع  ثــورات  وبدء  كوردستان، 
اضطرابات  مع  لسورية  وصولها  و  المنطقة، 
الساحة  على  داعش  وظهور  السابقة،  العراق 
األرض،  على  جديدة  إقليمية  ظروفا  فرضت 
من  كثير  على  الطاولة  وقلبت  الواقع  وغيرت 
تهدد  دائما  كانت  التي  فتركيا   . الكبرى  دول 
األقلية  بحجة  العسكري  بالتدخل  البارزاني 
نراها  الكوردستانية،  في كركورك  التركمانية 
السيطرة  في  للبارزاني  الداعمين  أحد  اليوم 
رغم  فيها،  التركمان  لحماية  كــركــوك  على 
إدارة  عن  الخارجة  المناطق  من  كركوك  أن 
الدستور  من  البند   وتحت  كوردستان،  إقليم 
العراقي إن الكورد في العراق وسورية اليوم 
يحمون اليوم اكثر من 80% من حدود تركيا و 
بالتالي جيرة الكورد افضل من جيرة داعش 
لهم، ويملك الكورد على خط تماس االول مع 
»داعش« يزيد عن ألف خمس مائة كيلومتر، 
ما يجعلهم خط الدفاع األول أمام هذا التنظيم 
العالقة  بناء  الــى  باالضافة  االكبر  اإلرهــابــي 
و  انــقــرة  و  اربــيــل  بين  الكبيرة  االقتصادية 
اصبحت معبر ابراهيم خليل الحدودي شريان 
الحياة لكوردستان و معبر نفطها الى الخارج و 
دخول منتجات العالم اليها و اذا اعاد اردوغان 
في  الكورد  من  عززها  و  عالقاتها  الى  النظر 
و  االقتصادية  العالقة  ستنفتح  ايضا  سوريا 
على  يجب  و  بينهم  المشتركة  المعابر  بفتح 
اروغان ان يعلم بان الكورد هم عامل استقرار 
المنطقة و يجب ان  و ليس عامل تهديد على 
يستفيد من تجربته مع اقليم كوردستان وان ال 
يحتاج الى خمسة عشر سنة اخرى لتصحيح 
قراره بمعاداة الكورد الن الحوار و السلم هو 
العامل االساسي لحل المشكلة و ليس الحرب.

شيار يوسف

الكــــورد وأردوغــــــان 

جوانصوت الشباب الكورد
T.C.K
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ناطقة باسم حركة الشباب الكورد
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هجمات  سلسلة  التركي  الجيش  شــن 
الكوردستاني  العمال  على مواقع حزب 
بالتوازي  كوردستان،  إقليم  في   PKK
مع غارات ضد تنظيم داعش اإلرهابي 
ــعــد االتـــفـــاق  ــك ب ــ ــي ســـوريـــا، وذلـ فـ
تركيا  ــول  ــ ودخ ــتــركــي،  ال ــكــي  األمــري
ــب الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد  ــى جــان الـ
والعراق. في سوريا  اإلرهابي  التنظيم 
ــف مــســعــود  ــ ــوق ــ ــي م ــلـ ــي مــــا يـ ــ ــ وف
كــوردســتــان  إقليم  رئــيــس  بـــارزانـــي، 
العمال  مواقع  على  الهجمات  هذه  من 
اإلقليم. أراضــي  داخــل  الكوردستاني 
جــمــاهــيــر كـــوردســـتـــان االعــــــزاء رأيــت 
أنــــه مـــن الــــضــــرورة االعــــــالن عن 
ــداث  ــال االحــ مــوقــفــي الــشــخــصــي حــي
بــيــن حكومة  االخـــيـــرة  والـــتـــطـــورات 
الكوردستاني،  العمال  حزب  و  تركيا 
ــة و  ــزاجــي ــرت تــفــســيــرات م ــه الن ظ
المعلومات  عن  بعيدة  مسبقة  احكام 
ــك الــمــســألــة. ــل ــفــي مـــن ت ــول مــوق حــ
عن  رغــمــا  مقسمة  قــومــيــة  الـــكـــورد 
واقعا  التقسيم  هــذا  وفــرض  ارادتــهــا. 
ــعــديــد من  مــريــرا عــلــيــنــا. وقــدمــت ال
التضحيات في سبيل تغيير هذا الواقع، 
الجغرافيا  حيث  من  الواقع  بقس  لكن 
ولكننا  حاله،  على  الدولية  الحدود  و 
بالدم  القومية  هويتنا  على  حافظنا 
والتضحيات. لقرن حاربنا نحن الكورد 

نحن  نستطع  لم  واالحتالل،  الظلم  ضد 
االطـــراف  تستطع  ولــم  ــع  ــواق ال تغيير 
توصلت  لذلك  علينا.  القضاء  المقابلة 
للحرب  النتيجة  أنــه  القناعة  تلك  الــى 
ــادة مــن كــافــة فــرص  ــف و يــجــب االســت
والحوار. السالم  تجاه  والسير  السالم 
من  الــرغــم  على  الــكــويــت،  حــرب  بعد 
في  مــريــرة  مــراحــل  عــدة  تخطينا  انــه 
كيان  بناء  تم  لكن  كوردستان،  جنوب 
ــيــة و  ــدول ــن الــنــاحــيــة ال ــه م مــعــتــرف ب
كل  في  ــوردي  ك كل  أمــل  محل  اصبح 
و  شخصي  بشكل  عملنا،  لقد  مــكــان. 
مابوسعنا  كــوردســتــان،  اقليم  حكومة 
عموم  في  واخواتنا  اخوتنا  لمساعدة 
المزايدات. كوردستان و بعيدا عن كل 
اذا نظرنا بواقعية الى وضع تركيا، نرى 
والتنمية،  العدالة  حزب  مجيء  قبل  أنه 

وكافة  وكوردستان  الكورد  اسم  كان 
كثيرا  حاولنا  ممنوعة.  الــكــورد  رمــوز 
تكوين ارضية لعملية السالم في تركيا. 
ان  لنا  ظهر  اللقاءات  و  المحادثات  بعد 

حزب العدالة والتنمية و شخص السيد 
لديه رؤية و سياسة جديدة  اردوغــان 
السابقة  التركية  االحــزاب  عن  مختلفة 
حزب  مع  حاولنا  لذلك  الــكــورد.  تجاه 
في  المشاركة  الكوردستاني  العمال 
المحادثات و التعامل مع السيد اوجالن 
السالم  محادثات  في  رئيسي   كطرف 
ــك تــطــورا كبيرا،  واالنــفــتــاح. وكــان ذل
سبقت  التي  الحكومات  ان  رأينا  النــه 
تتعامل  كانت  التنمية  و  العدالة  حكومة 
اوجالن.  السيد  مع  ودونية  باستخفاف 
أدى ذلك الى نتائج جيدة و أصبح سببا 
المباشرة،  للمحادثات  المجال  لتوفير 
سارت عملية السالم في المرحلة االولى 
ظهرت  األســف  مع  ولكن  جيد،  بشكل 
عراقيل كثيرة بعد ذلك. لكن ومع ذلك، 

وان  خــاصــة  ــوجــودة،  م العملية  ظلت 
وحزب  اوجــالن  السيد  التركية،  الدولة 
اعلنوا   )HDP( الديمقراطية  الشعوب 
التزامهم بالعملية و استمراريتها، لذلك 

كنا نتمنى ايضا ان تتخطى العملية تلك 
اي  لتقديم  استعدادنا  وأبدينا  العراقيل، 
للطرفين.  الــخــصــوص  بــهــذا  مــســاعــدة 
العملية  تبدأ  ان  الى  واآلن أيضا ندعوا 
الــكــوردي  الشعب  يتمتع  و  جديد  مــن 
ــان. االمـ و  ــن  االمـ يستقر  و  بحقوقه 
العمال  حزب  و  تركيا  لموقف  بالنسبة 
الــكــوردســتــانــي ايــضــا، نــحــن النــرســم 
عن  مسؤولين  ولسنا  تركيا  سياسة 
الكوردستاني.  العمال  حزب  سياسية 
كل مابوسعنا عمله هو فقط مساعدتهم 
الــتــقــارب. واقـــول ذلك  الــحــوار و  على 
و  ــارات  اشـ و  مــواقــف  رأيــنــا  للتاريخ، 
خــطــوات ايــجــايــبــة  بــخــصــوص الحل 
مع  لكن  التركية،  الحكومة  من  السلمي 
االطــراف  بعض  تستوعب  لــم  األســف 

الــغــرور.  اصابهم  ــه  ان والحظنا  ذلــك، 
حزب  الى  الرسائل  من  العديد  أرسلت 
العمال الكوردستاني ليبقوا هادئين، الن 
نجاحها  يحتاج  و  عملية صعبة  السالم 

تزول  انهلن  لهم  قلت  طويل.  نفس  الى 
اكبر  هناك  اآلن  شرطيين،  بقتل  تركيا 
فرصة متاحة الستمرار النضال السلمي 
االقالم  و  االقتراع  صناديق  طريق  عن 
النتاج  ذلك  الن  السياسة،  و  الحوار  و 
الكبير يتحقق بتلك الطرق، ولن يتحقق 
عن طريق السالح ابدا. حتى االن نرى 
ان يتفق حزب الشعوب الديمقراطية مع 
حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة 
الــجــديــدة فــي تــركــيــا، الن ذلــك نصر 
والمنطقة. تركيا  وعموم  للكورد  كبير 
سحب  عــدم  ان  البداية  منذ  نــرى  كنا 
التخلي عن السالح وانهاء الحرب  قرار 
المسلحة بشكل نهائي من السيد اوجالن 
كان  الديمقراطية،  الشعوب  حــزب  و 
العمال  لقيادة حزب  خطوة خاطئة جدا 

تركيا،  يجعلون  النهم  الكوردستاني، 
السيد  مــع  التتعامل  لــلــحــوار،  كــطــرف 
الشعوب  حـــزب  ويــضــعــون  اوجــــالن، 
تــحــت ضــغــط سياسي  الــديــمــقــراطــيــة 
الكبير. نصره  بعد  هائل،  برلماني  و 
المنطقة،  في  كبيرة  حــرب  هناك  اآلن 
دورا  المنطقة  تحالف  يلعب  ان  يجب 
التحالف  ــحــرب مــع  ال تــلــك  فــي  هــامــا 
الدولي، ونحن بغنى عن حرب و مشاكل 
جانية. يجب على كل طرف في منطقتنا 
العمل سوية للقضاء على ظاهرة داعش 
و أسبابه وآثاره. نرى أن اتفاق تركيا 
هامة  خطوة  داعــش  لضرب  وامريكا 
كبيرة.  وتأثيرات  نتائج  له  سيكون  و 
لتركيا  العسكرية  للمشاركة  وسيكون 
و  كبيرة  نتائج  امريكا،  مع  بالتحالف 
كل  على  ويجب  الــحــرب،  فــي  حاسمة 
بالغة. بدقة  التطورات  تلك  قــراءة  منا 
ــوضــع الــجــديــد و  ــن ال مــســتــاء جـــدا م
ــبــارود مــن جــديــد، ال  صعود رائــحــة ال
ثانية من  أؤيد حتى  الحرب و ال  احبذ 
وجود  من  الرغم  على  اطالقا.  الحرب 
سياسات  حــول  لــي  عــديــدة  مالحظات 
خاصة  الكوردستاني،  العمال  حــزب 
و  كوردستان  اقليم  اوضاع  في  تدخله 
احتكار  و  االخــرى  كوردستان  اجــزاء 
ــان(، ولكن  ــتـ ــوردسـ )كـ ــرب  ســاحــة غـ
المشروعة  القضية  فــإن  لــي  بالنسبة 
شــيء،  كــل  ــوق  فـ ــوردي  ــكـ الـ للشعب 
الشعارات  طريق  عن  المشاكل  والتحل 
افضل  العنف.  و  الحرب  و  والتحريض 
دعوتهم  هــي  للطرفين  ــي  ل مــســاعــدة 
الحوار و االستمرار  الى طاولة  للعودة 
الستمرار  وإن  الــســالم.   عملية  فــي 
ومواطني  سكان  على  اضـــرار  القتال 
كوردستان. القليم  الحدودية  المناطق 
يصبح  لماذا  التساؤل:  الناس  حق  من 
ــان ســاحــة لــلــقــتــال و  ــوردســت اقــلــيــم ك
في  راحتهم.  و  حياتهم  صفو  تعكير 
النهاية نؤكد على ان العودة الى عملية 
لحل  الوحيد  الطريق  والحوار،  السالم 
مابوسعنا  سنعمل  ونــحــن  المشاكل 
الــســالم. عملية  احــيــاء  فــي  للمساعدة 

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان

ــول الـــطـــالب في  ــبـ شـــــروط قـ
ــان  جــامــعــات إقــلــيــم كــوردســت
الجامعي تعليمهم  الستكمال 
إلـــى  مـــتـــرفـــع  يـــكـــون  1-أن 
بعدها مـــا  و  ــيــة  ــثــان ال الــســنــة 
2- أن يملك كشف عالمات مواده 
في الجامعة التي كان يدرس فيها
ــة  ــام إق لـــديـــه  يـــكـــون  أن   -3
ــم كــــوردســــتــــان ــ ــي ــ ــل ــ فـــــي إق
ــة  ــقـ ــيـ وثـ ــك  ــ ــل ــ ــم ــ ي أن   -4
مصدقة نسخة  أو  بــكــالــوريــا 
إثــبــاتــات  ــه  ــدي ل ــكــون  ي أن   -5

شخصية  ــور  ــ )صـ شــخــصــيــة 
ــض إثـــبـــاتـــات جــامــعــيــة  ــعـ وبـ
ــورة عــن هــويــة ســوريــة( وصــ
مــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــظــــــــــــــــــة:
يبدأفي  للتسجيل  خطوة  أول 
طابق  الــعــالــي  التعليم  وزارة 
ــزي ــرك ــم ال الـــقـــبـــول  ثـــانـــي ق 
ــلـــمـــزيـــد فــــي الـــمـــعـــلـــومـــات  لـ
مقر  ــة  ــراجــع م ــفــســار  ولــالســت
حركة الشباب الكورد في هولير 
ــاتـــف   ــهـ ــال عـــلـــى الـ ــصــ ــ ــالت ــ ل
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شروط قبول الطالب السوريين في جامعات كوردستان

عضو هيئة المتابعة في حركة الشباب الكورد
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العدد )1( السنة االوىل أوائل آب  2015

أفتتاح مبنى مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية 

دكتاتورية البعث الفاشي ودرس اسبارطة!

الناس  وحتى  والمفكرين  والزعماء  الساسة  لــدى  التاريخ  ــراءة  ــيــة ق ــعــاديــيــن،عــمــل ال
إلى معرفة األحداث ذاتأبعاد وأهداف مختلفة. فهناك من يسعى من وراء قراءة التاريخ 
ـــداث الغابرة وحب االضطالع، وبعضهم من منطلق أكاديمي-فلسفي سعيا  ــ ــ ــط األح ــ ــرب ــ ل
إلى  وصوال  وتحليلها،  والشعوب  األمم  مسيرة  في  الهامة  ــة الــحــاضــر والوقائع  ــرف ــع م
من  التاريخ  يقرأ  وبعضهم  مستقبلية.  خطط  أو  تصورات  مـــنـــظـــور وعــقــلــيــة ووضــع 
البائدة  االمبراطوريات  لتطبيق تجارب وأساليب  جديدة امبراطورية صرفة،  ظــروف  في 
زاويــة  من  وآخــرون  عليها.  طفيفة  تعديالت  وادخــال  تكييفها  عنصرية وشوفينية بعد 
ماضي  من  والحط  شعوبهم  أو  قبائلهم،  تاريخ  وتمجيد  الشعوب لتعظيم  وتــاريــخ 
ــاصــد اخــالقــيــة األخرى، تزويره وتشويهه قدر االمكان. وهناك فئة أخرى تحدوها  ــق م
التي  الشريرة  أو  الحميدة  واألعمال  الفضائل  تلك  ســواء  األقــدمــون لمعرفة  أرتكبها 

الستخالص العبر والدروس المناسبة.
وعلى  توسعية  امــبــراطــوريــة  زاويـــة  مــن  الــتــاريــخ  يقرأ  هتلر  حــســاب الــشــعــوب كــان 
الغابرة  األلمانية  االمبراطورية  ألمجاد  وريثا  نفسه  ويعتبر  وصـــــدام الــعــوجــة األخرى 
غزوات  يتذكر  السيف  حامال  األبيض  الحصان  يركب  كان  والعشائر عندما  القبائل 
ــه بــمــلــوك العربية للبلدان األخرى واحتاللها تحت يافطة الدين ولم يكن يخفي  ــابـ ــجـ اعـ
األمويين وتوسعهم بابل وأشور. وزعماء البعث السوري يمارسون نفس نهج أسالفهم 
لنابليون وستالين وخميني  بالنسبة  األمر  كان  اسبانيا. وهكذا  وغيرهم.حتى 
مثل  وكائنات  ألهة  بشر،  يوجد  فيثاغور:  اليوناني  الفيلوسوف  فيثاغور. من يتمعن يقول 
بعد في هذا القول سوف يستنتج أن فيثاغور لم يصنف نفسه مع البشر،  مرتبة  أخذ  بل 
قبيل  من  هذا  قوله  جاء  ربما  ألهة.  نصف  القول  يمكن  أي  جنون اآللهة  النرجسية، 
عليه  الحكم  مقدورنا  في  ليس  يكون  قد  آخر،  دافع  أي  أو  موضوعي العظمة  بشكل 
أن  االعتراف  يجب  نفسه  الوقت  في  ولكن  اليوم.  عالم  ــدم وبمقاييس  ــ ــور ق ــ ــاغ ــ ــث ــ ــي ــ ف
الفلسفة  مجال  في  السيما  البشرية  للحضارة  وخدمات  والــــريــــاضــــيــــات انــجــازات 
روسل  برتراند  االنكليزي  بالفيلسوف  حدا  مما  انكارها،  يــقــول عــنــه: ان يستحيل  أن 
أبدي،  عالم  عن  تصورشامل  فكرة  أن  تؤكد  التي  الشهيرة  ــل المقولة  ــق ــع يـــخـــاطـــب ال
ــبـــحـــث عــن وليس العاطفة، صدرت عن فيثاغور. فبدونه لما تمكن رجال الالهوت  ــن الـ ــ م

براهين منطقية على وجود الله والخلود.
بعض  أن  كيف  تبيان  القصيرة  المقدمة  هــذه  وراء  مــن  السياسية نتوخى  األنظمة 
وتخليد سيطرتها  بقاؤها  يخدم  منطلق  من  التاريخ  تقرأ  وادامـــــــــة عــنــفــهــا المعاصرة 

للتحكم بالناس اآلخرين، الغاؤهم أو كتم أفواههم. سيما نعلم جيدا أن مفكري وممثلي 
وفتكا  بطشا  أكثر  أساليب  إلستنباط  المظلمة  التاريخ  زوايا  في  يبحثون  األنظمة  تلك 
الحمراء  بألوانها  الشمولية  ودموية، مع األخذ بالحسبان أن غالبية أقطاب تلك األنظمة 
البشر  طينة  ليس  أخــرى،  طينة  من  انفسهم  يعتبرون  وغيرها  والرمادية،  والخضراء 
وهم مصابون بشتى األمراض النفسية مثل بارانويا،جنون العظمة،هوس السلطة، وإلخ. 

وحكام البعث بشقيه العراقي والسوري أمثلة بليغة على ذلك.
رمز  هي  اسبارطة  أن  والجامعية  المدرسية  المناهج  من  يتذكر  منا  الكثيرون  لعل 
االنضباط، الطاعة الحديدية والتدريب العسكري بال نهاية. فشعارهم األساسي كان: الفرد 
الشيء والشعب هو كل شيء. ولكن ربما الغالبية ال تعرف أن اسبارطة قبل أن تتحول 
إلى اسبارطانية التي ترسخت في أذهاننا كانت قبلة الفنانين، الرياضيين، الشعراء، عشاق 
وتحولها  اسبارطة  تاريخ  من  الثانية  المرحلة  ولكن  والطرب.  السهر  وليالي  الموسيقى 
مقالتنا  موضوع  هي  وتوسعية  عدوانية  نزعات  ذات  قاسية  عسكرية،  دكتاتورية  إلى 
تنظيم حفالت وسهرات،  والبذخ،  بالترف  بولعهم وشغفهم  اسبارطة  هذه. عرف سكان 
كانت تدوم ليالي وأيام طويلة، تمتع المشاركون فيها بكل ما لذ وطاب، ولعبت النساء 
الجميالت دورا حاسما في ذلك. وغني عن البين أن االرستقراطية الحاكمة بالرغم من 
أدى  مما  استخدامها،  وأساءت  السلطة  استغلت  الشخصية  ومنافعها  العديدة  امتيازاتها 
إلى سوء اإلدارة واالقتصاد، حيث ترك أثارا سلبية على المستوى المعيشي للمواطنين. 
عنابر  أمــام  لوجه  وجها  ما  يوم  في  أنفسهم  اسبارطة  سكان  وجد  النحو  هذا  وعلى 
فارغة من الحبوب، جيوب فارغة من النقود، بعد أن تراجعت المداخيل و الموارد. وبما 
االسبارطائيين تعودوا على نمط معين من المعيشة وحياة التقشف والكفاف كانت غريبة 
المجاورة،   ]Messenia  [ الميسينيين  بالد  نحو  بانظارهم  توجهوا  لذا  لهم،  بالنسبة 
الغنية وذات األراضي الخصبة والموقع الجيوستراتيجي الهام، بهدف تمويل حياة الرخاء 
عليها  والسيطرة  ق.م،   731 في سنة  ميسينيا  احتالل  تم  وعندما  كالسابق.  والبحبوخة 
بشكل جذري  اسبارطة  حياة سكان  تغيرت  المحليين  السكان  من  مقاومة ضارية  بعد 

بعد تطبيق اإلجراءات التالية:
1-  توزيع أراضي الميسئيين بين االسبارطائيين مقابل الطاعة والوالء المطلق للسلطة 

الحاكمة.
2- اتخاذ دستور جديد ينص على تساوي الجميع في الحقوق والواجبات.

المواطنين  على  للتجسس  االستخبارات،  أي  اإليفور،  جهاز  من  أقسام   5 تشكيل   -3
ومراقبتهم بشكل دائم، اعتقال اصحاب الرأي األخر، تعذيبهم، أوقتلهم.

4- تسخير النظام السياسي ووضعه حصرا في خدمة السلطة التنفيذية.
5- قتل األطفال المعوقين، عسكرة كافة مناحي الحياة.

6- التدريب العسكري القاسي منذ سنوات الطفولة.
7- الزام كافة المواطنين لحضور المآدب الجماعية.

8- الغاء دور الفرد كليا وتحويله إلى مجرد أداة لخدمة الجماعة.
9- تشكيل وحدات جديدة في الجيش تحت اسم الكتائب.

أدت  التي  الميسينيين،  بالد  في  السيما  توسعية-عدوانية،  خارجية  سياسة  اتباع   -10

بدورها إلى نشر الرعب والخوف في اسبارطة 
نفسها.

وبمنتهى  أعالها،  الــواردة  التدابير  تطبيق  بعد 
ــارطــة إلــى  الــعــنــف الــســلــطــوي، تــحــولــت اســب
ومجتمع  إرهابية  شاملة،  عسكرية  ديكتاتورية 
العالم  عن  تقريبا  معزول  نفسه،  على  منغلق 
الخارجي. الشك ان النازيين األلمان والفاشيين 
نطاق  اسبارطة على  استخدموا تجربة  الطليان 
العراقي  البعث  ــك  ذل فــي  قلدهم  ثــم  ــع،  واسـ
في  للرعب  جمهوريتين  إقامة  لدى  والسوري 
الشوفينيين  البعث  فحكام  والــعــراق.  سوريا 
واإلرهابيين في سوريا والعراق مارسوا نفس 
الغنية  كــوردســتــان  فــي  اسبارطة  حكام  نهج 
على  االستيالء  الطبيعية:  والــمــوارد  بالثروات 

األراضي الكوردية الخصبة، بعد مصادرتها من 
أصحابها الكورد بالقوة وتوزيعها على أزالمهم وانصارهم في غرب وجنوب كوردستان، 
كوردستان  غربي  في  البعثية-العربية  والمستعمرات  والــوالءات،  الذمم  شــراء  مقابل 
واقتطاع كركوك ومناطق واسعة من جنوب كوردستان خير دليل على ما نقول. قد ال 
العراق سابقا وسوريا حاليا هي في  المجتمع في  قلنا أن كافة موارد  إذا  نكشف سرا 
في  السيما  العريضة  الجماهير  تعاني  بينما  القمعية،  وأجهزتها  الحاكمة  الطغمة  خدمة 
سوريا اليوم من الفقر والحاجة وتكافح من أجل رغيف الخبز وبصورة خاصة في غربي 
قبل مجيء  كانوا حفاة، عراة وجائعين  العراقيين  أن  العوجة  كوردستان. وقول صدام 
البعث للسلطة( بالرغم من ثروات وخيرات العراق الهائلة!!!( وان نظامه هو الذي حولهم 
إلى بشر! ليس سوى صدى لممارسات حكام اسبارطة حينذاك. لم يكتف البعثيون في 
البلدين بتلك المذابح الجماعية بحق الشعب الكوردي سواء في سوريا أوالعراق واألطياف 
إلى  الخاص والعام،بل توجهوا بانظارهم  المجتمعين ونهب ممتلكات  األخرى من هذين 
لبنان والكويت، حيث استعمر البعث السوري لبنان على مدى ثالثون عاما، نهب خاللها 
البلد واستباح ارضه وثرواته بصورة تامة ووظفها في سبيل تقوية آلة القمع واالرهاب 
نظام  بها  قام  ومغامرة عسكرية  مدمرة  فبعد حرب  السواء.  على  أو سوريا  لبنان  في 
صدام ضد األوتوقراطية الدينية المتخلفة في إيران في سنوات 1980- 1988،  وافالس 
نظامه الدكتاتوري الذي أدى إلى استزاف خزينة الدولة وتراكم الديون الخارجية، تحول 
هو األخر إلى البحث في الخارج عن مصدر تمويل نظامه الدموي الفاسد فوجد ضالته 
المنشودة في احتالل الكويت والسيطرة على منابع النفط وتدمير المجتمع الكويتي، على 
التقى  الميسينيين. فكاتب هذه األسطر  اثناء احتاللهم لبالد  نفس طريقة حكام اسبارطة 
شخصيا مع عدة جنود سابقين من الجيش العراقي الذين خدموا في الكويت أو سجلت 
أسماء وحداتهم وقطعاتهم على الئحة »الذاهبين!!« إلى الكويت لنهب وسرقة كل شيء 
حيث  المشافي،  وتجهيزات  الباهظة  المخابر  أجهزة  وحتى  والشبابيك  األبواب  من  بدأ 
قام جنود ورجاالت البعث السوري بنفس األعمال القذرة في لبنان وغرب كوردستان. 
ظاهرة  عن  جدا  صائبا  تحليال  أرندت  حنا  ألماني  أصل  من  األمريكية  الكاتبة  أوردت 
التوتاليتارية في دراستها الشهيرة: »عناصر وأصول الهيمنة التوتاليتارية«، حيث تقول: 
تطبيق  إلى  تسعى  فهي  زائف،  اجماع  الستالينية،  أو  النازية  التوتاليتارية سواء  »تخلق 
فكرة ما، فضال عن واقع وهمي بواسطة العنف«. فالستالينية سقطت بعد أربعة وسبعون 
العنف،  بواسطة  المساواة  ومجتمع  لالشتراكية  مفهومها  تطبيق  محاولتها  من  عاما 
والنازية األلمانية فشلت في إقامة مجتمع العرق اآلري النقي، حيث السيادة فيه للجنس 
األلماني وزالت من الوجود بعد اثنا عشرة عاما من الهيمنة واإلرهاب، وإشعال الحرب 
مدى  وعلى  المستحيل  بذل  العراقي  والبعث  بأكملها.  شعوب  وإبــادة  الثانية،  العالمية 
خمسة وثالثون عاما من سيطرته على مقاليد المجتمع وسلسلة من الحروب العدوانية 
وإبادة مئات األلوف من الكورد والشيعة والسنة والكويتيين وأطياف أخرى من الشعب 
العراقي، مستخدما في ذلك أقسى درجات العنف والقسوة الالمتناهية في تحقيق الوحدة 
العربية وتطبيق شعاره الكبير: وحدة، حرية ، اشتراكية، رحل غير مأسوف عليه وهذا 
الشيء ينسحب على النظام السوري الديكتاتوري أيضا، الذي فشل على كافة المستويات 
ثالثة ماليين  هنا  زال  فما  عربية صرفة،  دولة  إلى  تحويل سورية  امتحان  في  وسقط 
كوردستاني يرفضون مغادرة أرض اآلباء واألجداد ويضحون من أجل حريتهم وحرية 
كافة السوريين. ان أي نظام شمولي-توتاليتاري، بصرف النظر عن جنسيته وجغرافيته 
بالنهج  تطوره يتصف  تتحكم في  التي  والقوانين  الداخلية  الديناميكية  السياسية وبحكم 
العدواني- التوسعي في السياسة الخارجية واإلرهاب والقمع العاري داخليا. ألن الهدف 
وأداة  لديها  رهينة  وجعله  الحاكمة  السلطة  إلرادة  المجتمع  وارضاخ  تدجين  ذلك  من 
لتحقيق أهدافها ومآربها، الغاء دور الشعب في تقرير مصيره بنفسه وتسلط حفنة من 
المغامرين واألشرار الجهلة على مقدراته. بيد أن هذه األنظمة شأنها في ذلك شأن كافة 
الحكومات التوتاليتارية تجتاز مراحل البناء،الصعود ومن ثم السقوط المريع واسبارطة 
في  فرانكو  فرنسا،  في  اليعاقبة  روما،  في  نيرون  نظام  التاريخ،  في  والشهيرة  العتيدة 
النظام  أقطاب  اعتقد  الحصر. وإذا  المثال وليس  نماذج على سبيل  اسبانيا،ليست سوى 
الشمولي-القمعي في دمشق انهم يشكلون حالة استثنائية، فهم يجانبون الصواب، فحكم 
التاريخ وقوانينه الموضوعية صارمة وعادلة، عكس قوانينهم البعثية العنصرية، تسري 

على الجميع فالزلزال المدوي آت ونهايتهم المأساوية حتمية دون أدنى شك. 
إذا فالدرس البليغ من تجربة اسبارطة هو: العدوان في الخارج يؤدي إلى سيادة الخوف 
العراق سابقا وسورية  البعث في  أن  الملموس  بالدليل  اقتنعنا  لقد  الداخل،  والرعب في 

حاضرا أتقن ذلك الدرس بإمتياز ولكنه خلف الماليين من الضحايا األبرياء.
*د.آالن قادر:

حقوقي، متخصص في القانون الدولي العام، رئيس الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق 
االنسان في النمسا.

فــي مدينة  يــولــيــو 2015م  الــثــالثــاء 28  يـــوم  ــورد  ــك ال الــشــبــاب  ــامــت حــركــة  أق
مجموعة  وبحضور  ــاب«،  ــ واإلره »الــكــورد  بعنوان  ثقافية  محاضرة  ديــريــك، 
لها  يتعرض  الــتــي  الــراهــنــة  اإلرهــابــيــة  الــحــالــة  ومهتمي  ــكــورد  ال المثقفين  مــن 
الحركة. بمكتب  المحاضرات  قاعة  في  بشير،  عدنان  المحاضر  ألقاها  الكورد، 
سبيل  في  صنع  الــذي  اإلرهــاب  حول  المعلومات  من  الكثير  المحاضرة  تضمنت 
القضاء على الوجود الكوردي تاريخا وجغرافية وحضارة، وبأن الشعب الكوردي 
المضطهدة  األنظمة  مارسته  الذي  المنظم  لإلرهاب  ضحية  كان  التاريخ  مر  على 

محاولة  في  الشروع  هما،  محورين،  في  اإلرهابية  األعمال  على  متركزا  لحقه، 
الغاصبة،  الحكومات  قبل  من  الكورد  والزعماء  القادة  بحق  الجسدية  التصفية 
والجرائم الجماعية التي تعرض لها الشعب الكوردي في سائر أجزاء كوردستان.
ومن جانب آخر تطرق بشير إلى التنظيم اإلرهابي الحديث )داعش(، ومحاوالته االعتداء 
مخططاتهم،  إفشال  الكوردية  القوات  استطاعت  وكيف  وكوردستان،  الكورد  على 
وكسر شوكتهم، في ظل دعم بعض الدول اإلقليمية له لوجستيا وعسكريا وسياسيا.
وقال عدنان بشير أن أهمية نص المحاضرة تكمن من خالل توضيح فكرة أن الكورد 
الحكومات  قبل  إليهم من  الموجه  الماضية ضحية لإلرهاب  العقود  كانوا على مر 
السياسية  ورموزهم  قاداتهم  واستهداف  الخمسة،  كوردستان  ألجــزاء  الغاصبة 
والثقافية، مضيفا في تصريحه الخاص لجواني كورد.نت: »لكن الكورد لم يردوا 
بالمثل، واكتفوا بنضالهم المشروع ضمن سياسة الدفاع عن الذات، لذا وصفت حربهم 
من قبل الكثير من األوساط الحكومية والشعبية في العالم بالحروب الدفاعية العادلة«.
مدينة  في  2015م  يوليو   29 األربــعــاء  يــوم  الكورد  الشباب  حركة  وأقامت  هــذا 
حوار  جلسة   CCSD والديمقراطي  المدني  المجتمع  مركز  من  وبدعم  ديــرك، 
والريغ،  المدينة  من  حية  أمثلة  وإعطاء  وأشكاله،  وماهيته  المرأة  العنف ضد  عن 
وممارساته. للعنف  والرافضات  المثقفات،  النساء  من  مجموعة  حضور  وسط 
حيث دار الحوار من خالل اتفاق المحاورات على أن العنف الذي يمارس في المنطقة 
يندرج تحت العنف النفسي والمجتمعي، إضافة إلى العنف أثناء النزاعات المسلحة، 
وخوضها تجربة النزاع المسلح بالطريقة نفسها التي يخوضها الرجال، وتعرضهن للقتل، 
واإلصابة ، والتعذيب، مؤكدين على أن العنف يأخذ أشكال مختلفة عن تلك التي كانت 
سائدة في ظروف السلم، فيتغير الدور االقتصادي واالجتماعي، حيث تصبح المرأة 
هي المعيل الوحيد ألسرتها، فتضطر إلى العمل بأعمال شاقة كان يؤديها عادة الرجال.
واشتد الحوار عندما ذكر العنف الجنسي الذي تتعرض لها المرأة، وخاصة اغتصابها 
في الحروب، ويستخدم هذا النوع من العنف بالغالب ضد النساء أو أفراد من عائالتهن 
ممارسة  على  المعتقالت  إجبار  أو  االعترافات  انتزاع  أو  التعذيب  وسائل  كإحدى 

الــجــنــس لــتــفــادي 
التعذيب الجسدي، 
واالتـــــــــــجـــــــــــار 
بــالــمــخــتــطــفــات 
والــتــحــرش أثــنــاء 
التفتيش  عمليات 
البيوت. ومداهمة 
ــحــوار  واخــتــتــم ال
التطرق  من خالل 
إلــــــــى الـــــــــزواج 
والمبكر،  القسري 
أن  على  واالتفاق 
ــســاواة  ــم ــدأ ال ــب م
وأن  منطقي،  غير 

ــات  ــروقـ ــاك فـ ــنـ هـ
المساواة ال يعني عدم أخذ هذه االعتبارات  الجنسين، وأن مبدأ  القدرات بين  في 
للجنسين. العدالة  لتحقيق  بالحقوق  المساواة  هي  هنا  فالمساواة  بالحسبان، 
تجدر اإلشارة إلى أن حركة الشباب الكوردـ  وفي ظل األوضاع الراهنةـ  مستمرة في 
عملها، ونشاطاتها المدنية والثقافية واالجتماعية، التي تخدم المجتمع الكوردي، من خالل 
إثبات أن الكورد قادرين على مواكبة التقدم المدني والثقافي، في كل الظروف والحاالت..

إعداد وتقرير: مهاباد رسول
المصدر: جواني كورد.نت

                         
                      العطالة والتحوالت

ياستطاعت الصحافة، 
ثمة إشكال كبير 

يظهر- فجأة- في 
لحظات التحول 

الشديد- كما في 
حاالت الثورات 

والحروب- 
متمظهرافي إطار ما هو مستجد يومي، خارجا عن مألوفية 

الحدث الذي طالما يفرز أدوات إيصاله وتلقيه، من دون 
جهد كبير وإمعان نظر، عبر تحوالت بسيطة، في كل مرة، 
الرؤية،  بأولويات  يتسلح  من  كل  على  تستعصي  ال 
الفكرية، بل والموقف، حيث يتم فهمها ضمن  والمرجعية 
وإن  فيها،  جديد  هو  ما  مالحظة  خالل  من  دورتها، 
العادية. الحاالت  في  نسبية،  هنا محض  الجدة-   – كانت 
ظروف  في  عادة-  تتم-  الحدث،  تلقي  طمأنينة  ولعل 
الكاتب/  هنا    وهو  الباحث”  يكلف  أن  دون  من  الرتابة، 
المثقف”  إرهاق نفسه، ما يجعله أمام حالتين متناقضتين، 
إحداهما: التراخي والكسل، وثانيتهما تهيئة ظروف تجاوز 
من  لكل  حيث  المتأني،  الحفر  خالل  من  والعام،  الذات، 
حسب  بينهما،  لينوس  الخاص،  فضاؤها  الحالتين  هاتين 
إمكاناته، كي يكون من نتائج ذلك نصان، أحدهما مكرر 
لذاته ولآلخر، والثاني يحرز إضافاته المتتالية في كل مرة، 
األحيان-  بعض  في  ذاته-  على  يتحايل  األول  كان  وإن 
إهاب  يتعدى  ال  ذلك  ويكاد  جديد،  هو  ما  بتقديم  مموها 
الكريمة  األحجار  ندرة  النادر  هو  و  الثاني-  أما  الشكل، 
والنفيسة- ينتج ضمن اشتراطاته، ومناخاته، غير العادية.
في  الصحيحة،  القراءة  تلكؤ  سبب  في  النظر  يمعن  ومن 
إلى  يعود  ذلك  أن  يجد،  التحولية،  اللحظات  هاتيك  مثل 
السرعة الخاطفة لوقوع الحدث، الجديد، وهو يحرز المفاجأة 
إلى  فيه، وامضا، يحتاج  البت  التالية، بما يجعل زمن  تلو 
وتحقيق  اللحظة  مع  للتكيف  فريد،  روحي  معرفي  عمق 
من  يكون  عندما  السيما  حضرته،  في  الذاتي،  التوازن 
يمكن  ما  وهو  واإلثارة،  الصدمة،  في  الغارق  النوع  ذلك 
أفعال  من  الحرب  آلة  تتركه  الذي  األثر  في  تشخيصه 
وفر،  كر  و  بل  وتشابكات،  وتداخالت،  أفعال،  وردود 
هذا  مثل  مشاهد  تتوالى  عندما  تعقيدا  األمر  يزاداد   وقد 
الحدث، لتكون لكل منها مالمحها الفارقة، غير المستنسخة.
بدهي، أن الباحث، وبحكم اختالف طبيعة رؤاه، وتفكيره، 
تفكير  في جوهره عن طريقة  مختلفا  الحدث  مع  وتفاعله 
السياسي، الذي سرعان ما توفر له مهاراته الخاصة سلسلة 
تسويغاته، التي يقدمها لمن حوله، كي تتعكز على جانب، أو 
أكثر، من حرارة المشهد، وتسخره من أجل آرائه، ليكون 
قادرا على إقناع من هم حوله، السيما في ما إذا كان يستند 
لينطلق  وإنسانية، وروحية،  إلى مرجعيات كبرى: وطنية، 
منها، في مواجهة الرأي اآلخر المختلف، مادام أنه  وبحكم 
مراسه، يتمكن من إنتاج الرأي ونقيضه-في حال لزومهما- 
ليسلح بهما موقفه، وينتقل بين المتضادات، عند الضرورة، 
حسب مقتضيات حاجات البرهة المعيشة. وهو ما يختلف 
عن عالم  الباحث/المثقف الذي يستند على مقياس ثابت، 
عطالة  سنواجه  هنا  كنا  وإن  الواقع،  مجريات  له  يخضع 
تراكمية خطيرة، في حال عدم مواكبة التوترات المستجدة، 
وما ينجم عنها،حيث البد له من أن يكشف عن معطيات 
الرئيسة،  موازينه  افتقاد  دون  اللحظة، من  ونقد  بوصلته، 
التي يعود إليها، في لحظات تضبب الرؤيا، ليستطيع إنتاج 
ويتوغل  يسبره،  اليومي،  بالمجرى  يلحق  متزن،  خطاب 
إلى لبه، كي يحتكم إليه السياسي نفسه، كما يحتكم إليه 
في  دوره  يؤدي  الذي  األمان  بهذا صمام  ليكون  المتابع، 
ومواطنه...!.   وطنه  حياة  في  حساسية  المراحل  أشد 

خاص لصحيفة)           (

ديريك..حركة الشباب الكورد تقيم محاضرة عن »الكورد واإلرهاب«، 
وجلسة حوار عن »العنف ضد المرأة« 

بشر،  يوجد  فيثاغور:  اليوناني  الفيلوسوف  ألـــــهـــــة يقول 
القول  هذا  في  يتمعن  من  فيثاغور.  مثل  ســــــــــوف وكائنات 
البشر،  مع  نفسه  يصنف  لم  فيثاغور  أن  بـــل أخــذ يستنتج 

مرتبة بعد اآللهة أي يمكن القول نصف ألهة. 

’’ ’’
إبراهيم اليوسف

خاص لصحيفة)           (
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     قرحة المعدة
د. محمد مصطفى

 ترجمة: فضيلة رمضان

 كوهدرز تمر 

نزاز حجي مصطفى لوكالة MO قبل وفاته بأيام: »في معتقالت هنغاريا لم نحصل ال على الماء 
وال على الطعام، وعلى كل شخص أن يتعرى من أجل الفحص الجسدي«

تركيا و الكورد .. KCK ينسف انتصارات HDP و مساعي أوجالن 

قبل  مــن  االخــيــرة  التصعيدية  الــحــرب 
العمال  حــزب  على  التركية  الحكومة 
ــانــي ومـــقـــرات قــيــادتــه في  ــكــوردســت ال
كثيرة  استفهام  إشـــارات  تترك  قنديل 
!؟ فيها وأهدافها  والبادئ  توقيتها  حول 
في  كانت  التي  والتنمية  العدالة  فتركيا 
طبق  على  فــرصــة  أتتها  شــديــد  ضيق 
بحجر  عصافير  عدة  لضرب  ذهب  من 
الكوردستاني  العمال  تبني  بعد  واحــد 

انتهاء  ــه  وإعــالن العسكرية  للعمليات 
عملية السالم بين الطرفين وتبني داعش 
. اإلرهابي   ) )ســروج  برسوس  لتفجير 
بتصريحات  الكوردستاني  العمال  حزب 
نتائج  إعــــالن  ــذ  ــن وم قــيــاداتــه  بــعــض 
ــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة الــتــركــيــة في  اإلن
وتخطي  الماضي  حــزيــران  من  الثامن 
 HDP حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة
 %10 ال  لحاجز  بتجاوز  مــرة  وألول 

مقعدا  بثمانين  ــوزه  وفـ األصـــوات  مــن 
السياسي  جناحه  دخول  برفض  نيابيا، 
ذاك أي مشاورات لتشكيل حكومة مع 
 ،AKP الحاكم  التنمية  و  العدالة  حزب 
وبتنفذيها وتبنيها لعمليات عسكرية بعد 
 13 في  النتائج  إعــالن  من  فقط  أسبوع 
حزيران في أروه وشمدينان ضد الجيش 
انتهاء  التركي وإعالنها في 23 حزيران 
عملية السالم والعودة إلى الحرب، سدت 

الساعين  دمرتاش  رفــاق  أمــام  الطريق 
مفاوضات  فــي  أكبر  دور  للعب  بقوة 
السلمي عبر  الحكومة والنضال  تشكيل 
البرلمان واستغالل وجوده كثالث أكبر 
األكبر  الحزب  وحاجة  تركيا  في  حزب 
المكلف بتشكيل الحكومة إليه ومنعه من 
عقد صفقات مع اليمين التركي واليسار 
. الــكــورديــة  القضية  حــل  حساب  على 
تبني  يقال-  –كما  بلة  الطين  زاد  ومــا 

الــشــرطــيــيــن  مــقــتــل  لعمليتي  الـــحـــزب 
التركيين في جيالبينار وشرطي في آمد 
وسمسور  هكاري  في  أخرى  وهجمات 
اإلرهابي  برسوس  تفجير  بعد  وغيرها، 
إلى  أدى  تــمــوز و  فــي 20  ــع  الـــذي وق
و جرح حوالي 150 شخصا  استشهاد 
. اإلرهــابــي  داعــش  تنظيم  نفذه  والــذي 
لضابط  قتلها  و  داعـــش  عملية  لتأتي 
تركي قرب كلس كفرصة لحزب العدالة 
وفتح  عليه  الــحــرب  إلعـــالن  والتنمية 
مطاراته أمام التحالف الدولي ومشاركته 
المطلب  مــســتــغــال  الــتــنــظــيــم  فــيــه ضـــد 
موازية  جوية  لحملة  ومنفذا  األمريكي 
على حزب العمال الكوردستاني ومقراته 
 HDP مشاركة  في  األمــل  فقد  أن  بعد 
آمل  آخر  ظل  وفي  معه،  الحكومة  في 
الجمهوري  الشعب  حزب  بمشاركة  له 
CHP ثاني اكبر حزب في البرلمان الذي 
. لتشكيلها  معه  مكثفة  مفاوضات  دخل 
CHP يرفض مطالب أردوغان بتحويل 
و   ، برلماني  بــدل  رئاسي  إلــى  النظام 
المعارضة  و  الالجئين  قــبــول  يــرفــض 
السورية و دعمها، وبالتالي على أردوغان 
إلى أجل وانتخابات  تأجيل حلمه األول 
الفرات  بين  آمنة  منطقة  وإقامة  أخرى، 
السورية  المعارضة  قوى  لنقل  وعفرين 
من  كبير  قسم  وربما  إليها  ومركزها 
الالجئين أيضا إلرضاء شريكه الجديد .
الكتف  تــؤكــل  أيـــن  ــن  م عـــرف   AKP
المجتمع  مــنــظــومــة  قـــيـــادات  وأخـــطـــاء 
انتهاء  إعـــالن   KCK الــكــوردســتــانــي 
زعيمه  إلى  العودة  دون  السالم  عملية 
الــمــســجــون عــبــدالــلــه أوجــــالن صاحب 
فيه،  الــحــزب  وممثل  الــســالم  مــشــروع 
 HDP أذهبت أتعاب ومشروع وانتصار
ورفاقه  دمرتاش  وجعل  الرياح  أدراج 
معارضة  ومجرد  وارتباك  اتهام  محل 
داخل البرلمان إلى جانب حزب الحركة 
القومية التركي الفاشي MHP الذي لن 
يتفق معه ابدا، وأنقذ داوود اوغلو زعيم 
AKP الذي، حتى وإن فشلت مفاوضاته 
مع CHP لتشكيل حكومة سيكون الفائز 
األكبر في إعادة اإلنتخابات من جديد .
PKK الذي أعلن التزامه بعملية السالم 
جزئيا  وانسحب   2012 منذ  المنطلقة 

من تركيا بناء على مطالبات زعيمه، لم 
يفسح المجال 40 يوما آخر فقط لجناحه 
السياسي HDP للقيام بدوره السياسي 
لتشكيل  الــتــفــاوضــيــة  ــازارات  ــ ــب ــ ال ــي  ف
الحكومة، وهذا ما يترك إشارات استفهام 
المتمثلة  قيادته  تصرفات  حول  كثيرة 
الشيعة  من  المقرب  بايك  جميل  بجناح 
والعلويين و المسيطر على زمام األمور 
العسكرية  عملياته  وحــول   KCK فــي 
وإحراجه  أبدا  المناسب  غير  الوقت  في 
المشترك  رئيس  نــدد  ــذي  ال  HDP ل 
ــن دمــرتــاش بــحــادثــة قتل  ــدي صـــالح ال
!!؟؟ للعملية  الحزب  تبني  رغم  الشرطة 
تركيا  فــي  تصعيدا  تريد  بايك  قــيــادة 
تقديم  على  إلجبارها  عليها  والضغط 
تنازالت للمحور اإليراني أكثر مما تقدمه 
لحل القضية في شمالي كوردستان في 
ظل رد تركي قوي و تأكيد على التحالف 
الغربي و الدولي ضد اإلرهاب الداعشي 
وإقامة منطقة آمنة بين كوباني وعفرين 
في  ــي  ــابـ اإلرهـ التنظيم  بــضــرب  ــو  ولـ
جرابلس وطريق حلب وإبعاد التنظيم عن 
حدودها و إنشاء جيب موال لها، ومنع 
يديرها  التي  الذاتية  الكانتونات  إدارة 
ــران مــن الــوصــول  ــ أنــصــار KCK وإي
. كان  ثمن  بأي  السوري  الساحل  إلى 
إيران وروسيا بقيتا متفرجتين ولم تفيا 
اجتياح  عند  لتركيا  وتهديهما  بوعدهما 
ــي الــســوريــة، والــخــاســر األكبر  االراضـ
هــم الــكــورد فــي شــمــالــي كــوردســتــان 
فـــي حـــال فــشــل مــفــاوضــات الــســالم 
التي لم تثمر  والعودة إلى حالة الحرب 
. الكوردية  القضية  حل  في  عاما   30
القومي  الجناح  عبر  الحزب  يعود  فهل 
المتمثل بمراد قرة يالن و عبر رئاسة إقليم 
كوردستان إلى الجنوح للسلم و الحوار !؟
الجديدة  التركية  الحكومة  تقبل  هل  و 
 CHP بــمــشــاركــة  تشكلت  ــال  حـ فــي 
؟! السلمية  العملية  فــي  بــاالســتــمــرار 
 HDP الخيوط تشابكت أكثر بعد إبعاد
التركية  الحكومة  تشكيل  تحالفات  عن 
بضغوطات من KCK ، و إبعاد أوجالن 
موكليه  لــقــاء  مــن  بمنعه  الــســاحــة  عــن 
ورفاقه من قبل السلطات األمنية التركية .

 وأخيرا أوربا. ولكن انس تلك التحية الحارة التي 
سيستقبلونك بها، كطالب لللجوء، والتمتع بهذا الحق.
مع  القاسية  لمعاملتها  السمعة،  سيئة  هنكاريا 
المضياف، ألن  السياسي غير  الالجئين والجو 
عند اعتقال الالجئين على الحدود فةيكون الالجئ 
ملزما على طلب اللجوء السياسي وإعطاء بصمة 
اليد قسرا، فيضعف الفرص بشكل صعب أمام 
الالجئ، الذي يريد أن يسافر لدولته التي يقصدها.
مركز  يبدو  ال  الربيع  لشمس  األول  بــذوغ  في 
حيث  حــال،  ألي  سيئا  المفتوح  “ديبريسين“ 
مبنى المركز عبارة عن ثكنات سابقة للجيش، 
الحديدي، وهو  الستار  إلى فترة  تاريخه  يعود 
المبنى  ويتألف  مكانه،  في  مــوجــودا  ــزال  ي ال 
جـــداري،  بسور  محاطة  مبان  مجموعة  مــن 
الداخلية  المالبس  تبدو  المبنى  نــوافــذ  خــارج 
منشورة على حبل الغسيل، بشكل غير مرتب.
لحسن الحظ تسكع القليل من الناس في خارج 
الواضح  من  األفغانستاني،  فعارف  المخيم، 
ديبريسين،  ــي  ف حــيــاتــه  عــن  راض  غــيــر  أنـــه 
مثل  ننام  جيدا،  ليس  »هنا  دائما:  يقول  فكان 
الدجاجة، وننتظر الطعام مثل الكلب، وال أستطيع 
ألمانيا«. ــى  إل أذهـــب  أن  أريـــد  هنا،  أبقى  أن 
من  إيجابيا  أكثر  مــا  نوعا  النيجيري،  جــون 
نيجيريا  جون  ترك  لقد  األفغانستاني،  عــارف 
منذ  هنا  »أنا  فيقول:  كبيرة وشاقة،  بعد رحلة 
هل  ولكن  حسنة،  معاملة  نعامل  أسبوعين، 
مخيمات  فــي  هنا  شــيء  كــل  يكون  أن  يمكن 
أنا  لذلك  والنوم؟!  األكل  فقط  هنغاريا  وثكنات 
ضجر جدا، كما لو أني هنا في الجحيم، ولكن 
ـ وهو  الله  إنها مشية  أفعل؟«.  أن  يمكن  مــاذا 
تنهداته. وســط  ـ  فوقه  من  السماء  إلــى  يشير 
يذهب.  أن  يود  أين  إلى  تماما  جون  يعرف  ال 
هنا  ما  مكان  في  عمال  أجد  أن  استطعت  »إذا 
النمسا«. إلى  الذهاب  سأحاول  وإال  فسأبقى، 
القليل من تجار هنغاريا اكتشفوا إمكانية مغادرة 
وقد  العالم،  دول  إلى  الهجرة  على  المهاجرين 
مقهى  المخيم  مقابل  في  مفاجئ  بشكل  ظهر 
“وسترين  ومكتبة  الطباعة  ومكتبة  لإلنترنت 
العالم،  أنحاء  لجميع  العمالت  لتحويل  يونين“ 
فالمقهى القريب من مخيم ديبريسين للالجئين 
عــلــى حصته من  ــدوره يحصل  ــ ب أيــضــا  هــو 
النشاطات  ــواع  أن كل  هجرة  تثير  فهي  الكعكة، 
المتنقلين. الناس  حاجة  تفي  التي  االقتصادية، 

* رؤية األزمة مسبقا:
الجديد،  باألمر  ليس  هنغاريا  إلــى  الهجرة  إن 
التسعينيات  البلقان في  ذلــك وفــي حــروب  مع 
الالجئين،  من  كبيرا  تدفقا  مسبقا  البلد  واجــه 
قسم  رئيس  جــوالي«  يوضح »جــابــور  حيث 
إحــدى  ــي  وهـ هلسنكي  لجنة  ــن  م الــالجــئــيــن 
هنغاريا: فــي  اإلنــســان  حقوق  منظمات  أكبر 
أصبحت  البلقان،  في  عقيمة  اضطرابات  »بعد 
يــزال في  ــروزا، ولكن ما  ب أقل  الهجرة  مسألة 
من  يتقدمون  المهاجرين  من  اآلالف  عــام  كل 

أجل تقديم اللجوء السياسي إلى هنغاريا، حتى 
لدخول  األســاســيــة  النقطة  ــان  ك 2010م  ــام  ع
الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، ولكن ذلــك قــد انعكس 
يجتاز  بالمئة   95 حوالي  ــاآلن  ف كامل،  بشكل 
مكانا ما على طول حدود الصربية - الهنغارية، 
هنغاريا  أصبحت  المحدد  غير  الوقت  هذا  وفي 
بوابة رئيسية إلى أوروبا بعد إيطاليا واليونان.
ألف   43 نحو  على  قبض  الماضي  الــعــام  فــي 
شخص على الحدود، وهذا سيتكرر بالتأكيد هذا 
العالم أيضا، وسط مقتل المهاجرين على أيدي 
تجار البشر، والقتل جوعا وعطشا ومرضا في 
الغابات، ودهس جثثهم بسبب حوادث السيارات.
هذه  تكون  ال  أن  ينبغي  ألكــون صريحا  ولكن 
المفاجآت موجودة، إذا ما وضعنا في اعتبارنا 
هجرة  هو  حدودنا  خــارج  تماما  يجري  ما  أن 
الجوع والخوف من الحرب، وهذا التدفق األخير 
من كوسوفو لم يكن باستطاعتنا التنبؤ به، لكنها 
قد توقفت فجأة كما بدأت، فمعظم الالجئين تراهم 
اآلن لديهم سبب مقنع بطلب اللجوء، وال زال عدد 
أولئك المعترف بهم كالالجئين في هنغاريا هو عدد 
منخفض جدا، ألن هنغاريا تمتلك نظام لجوء تفي 
بالحاجة، وفي عام 2010م تم إلغاء ذلك النظام من 
قبل الحكومة كليا، وفي السنوات األخيرة تحول 
التركيز من االستقبال إلى االعتقال أكثر فأكثر«.

* أسوأ من السجن:
كوباني  مدينة  مــن  ــوردي،  ــ ك مصطفى،  نـــزار 
الهنغارية  االعتقال  زنازين  يتذكر  سوريا،  في 
ثمانية  لمدة  هناك  مسجونا  كــان  جيد،  بشكل 
ــي اجــتــيــاز الــحــدود  ــام، لــمــحــاولــة فــاشــلــة ف ــ أي
الصربية –الهنغارية، وإلقاء القبض عليه وعلى 
السعي  رفــض  الــحــدود،  قبل شرطة  من  رفاقه 
يلق  ولــم  هنغاريا،  في  السياسي  اللجوء  وراء 
المعاملة اإلنسانية بشكل جيد في ذلك السجن.
يقول نزار: »إنه أسوأ من السجن، ال يوجد شيء 
في مركز االعتقال، الذي يبدو شبيها إلى حد ما 

بالقفص، يوجد بداخله بعض الفرش القذرة المعفنة، 
لم نحصل ال على الماء وال على الطعام، اجبرنا 
أن نعطي بعضا من المال إلى حراس المعتقل، 
ليشتروا الطعام لنا، ال يوجد )مرحاض( الحمامات 
في هذا المكان، إذا كنت تريد أن تذهب إلى الحمام 
فيها«. حاجتك  لتقضي  فارغة،  قنينة  يعطوك 
نــزار، أعــادتــه الشرطة  ــام غــادر  أي بعد ثمانية 
كان  ــد  وق صربيا،  مــع  حـــدود  ــى  إل الهنغارية 
في  عليهم  يغلق  قد  الالجئين  فبعض  محظوظا، 
الذين  لهؤالء  وبالنسبة  شهرين،  لمدة  المعتقل 
رحلتهم،  انتهت  هنغاريا  في  بصماتهم  أخذ  تم 
طلب  تقديم  لرفض  نــزار  دعــا  الــذي  والسبب 
إلى  يرجع  ربما  هنغاريا  في  السياسي  اللجوء 
اتفاقية دوبلن، بالنسبة لنزار وللعديد من اآلخرين 
األوروبــي  االتحاد  البلد األول في  فهنغاريا هي 
يضعون قدمهم فيها، والتي يعطيه التزام في طلب 
اللجوء السياسي هناك، هذا يعني بأن بصماته 
األوروبية. البيانات  قاعدة  في  لتخزن  ستؤخذ، 
هل ينبغي أن تغادر هنغاريا، وتقدم طلب اللجوء 
السياسي في بلد آخر؟ فالبلد الثاني يمتلك حق 
بأن يعيده إلى هنغاريا، هذا ما يحدث للمغادرين 
بالنسبة  الرحلة  تنتهي  أخــرى  وبعبارة  ــادة،  ع
هنغاريا. فــي  بصماتهم  أخــذت  الــذيــن  لــهــؤالء 

* األصابع المحروقة:
فرصة  ألن  هنغاريا،  في  بالبقاء  يرغب  أحد  ال 
أن تكون الجئ معترف به دوليا غير موجودة، 
ونسبة  للغاية،  الحماية ضئيلة  على  والحصول 
االعتراف بالالجئين في هنغاريا هي األقل بين 
البلد ال يملك  الدول األوروبية، واقتصاديا فإن 
فرص كبيرة للعمل واالستقرار، لهذا السبب فإن 
هذا  لبناء حياة جديدة محدودة جدا،  التوقعات 
ليس بسبب عدم تقديم الحكومة دعما متكامال.
يقول نزار مجددا: »إن هنغاريا بلد تأصل فيه 
المهاجرين  كره األجانب بين السكان، ومعاملة 
اعتقال  مــراكــز  فــي  الــنــاس  يكتظ  حـــدود  على 

سيئة، ال طعام وال ماء، وعلى كل شخص أن 
يتعرى تماما من أجل الفحص الجسدي، وسط 
المفرطة  الــقــوة  الهنغارية  الشرطة  استخدام 
المعاملة  ــذه  وهـ يتمنع،  أو  يــرفــض  مــن  لكل 
الحار«. بالترحيب  تعرف  أن  المستحيل  من 
أصدقائه حرق  من  أحد  أن  كيف  يسرد  نــزار 
يأخذوا  ال  لكي  طريقة،  بــأي  أصابعه  رؤوس 
بالمحاولة  نــزار  يفكر  كــان  حيث  يديه،  بصمة 
ــتــي ما  ــالل بــعــض األشـــيـــاء ال ــن خـ الــثــانــيــة م
بصماته،  ــطــاء  إع رفـــض  ألنـــه  ممكنة،  تـــزال 
وجــاب خــارج المعتقل، وبــدأ يشك في أنــه لم 
مثاال. هنغاريا  أوروبـــا،  في  رآه  ما  أبــدا  يحب 
اللجوء  أن رفض طلب  يوضح جابور جــوالي 
منذ  السائد  هو  أصبح  هنغاريا  في  السياسي 
األشهر األخيرة، والذي بات يقلقهم كثيرا، وهذا 
يظهر بوضوح فشل السياسة األوروبية المشتركة 
السوري  الالجئ  اختار  فإذا  بالهجرة،  المتعلقة 
الفار من بلده بأن يتم إعادته ثانية إلى صربيا 
أكثر من بقى في هنغاريا، حيث يوجد فيه نظاما 
كهذا اللجوء السياسي سيكون أمر خاطئ بجدارة.

* حلقة مفرغة:
ــوزراء  ال عــام 2010م يحكم حــزب رئيس  منذ 
هنغاريا  في  الحكم  ــان“  اوب “فيكتور  الهنغاري 
بطريقة سلطوية متزايدة، حيث يقف “فيديسز“ 
إلى جانب سياسة جناح اليمينين، ولكن لم يكن 
منتصف  في  أبــدا قضية، حتى مؤخرا  الهجرة 
بتصريح  اوربــان  الرئيس  جاء  الماضية  السنة 
المهاجرين،  إلــى  تحتاج  ال  هنغاريا  بــأن  قــوي، 
للهنغاريين. هــنــغــاريــا  يحتفظ  ــأن  بـ ــد  ــ ووع
وقد جرى حوارا وطنيا حول موضوع الهجرة 
لحزب  الهجرة  ومناهضو  عــام،  استفتاء  فــي 
مع  وســـاق  ــدم  ق على  جـــروا  الحاكم  فيديسز 
لم  السياسة  هــذه  ولكن  شعبيتهم،  انخفاض 
فقدان  في  استمر  فيديسز  العكس  على  تنجح، 
المتطرف  القومي  )الــحــزب  لجوبك  األصـــوات 
هنغاريا  لــدى  أخــرى  قضية  وثمة  المعارض(، 
أن  وهــو  الهجرة،  من  أكثر  بشأنها  قلقة  وهــي 
معظم الالجئين يغادرون البلد بأسرع ما يمكن، 
ونصفهم في األيام األولى إلقامتهم في هنغاريا.
يعتقد جابور جــوالي بــأن االتــحــاد األوروبــي 
الوقت  بحاجة إلى العب وحليف واضــح، وفي 
جدا  غامضة  رسائل  هنغارية  يتلقى  الحاضر 
المرشحة  الحكومة  جهة  فمن  بركسل،  مــن 
ويخفض  الحدود،  حــراس  تحت ضغط  تصبح 
يمكن،  مــا  أقــل  ــى  إل البلد  ــى  إل الداخليين  عــدد 
ــرى هــنــاك انــتــقــاد بــأن حقوق  ومــن جهة أخـ
احترامهم، وتوفير  تحترم، وينبغي  الالجئين ال 
مستقبلهم. لتأمين  أسس  ووضــع  لهم،  الحياة 
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آفة  هي  المعدة:  قرحة 
تقرحية في جدار المعدة 
ــادة  يــكــون حــجــمــهــا عـ
أكثر مــن 5  مــم، تمتد 
الى  المعدة  من مخاطية 
الطبقة العضلية، وأحيانا 
ــعــدة،  ــم الــــى خـــــارج ال
ــة. عــشــري ــــي  ــن ــ االث أو 
ــب جـــرثـــومـــة  ــســب ــت  ت
الــصــائــمــيــة،  المنحنية 
ــتــهــاب  ــادات االل ــــضــ وم
ــة  ــ ــدي ــ ــروي ــ ــت غــــيــــر ســ

)أدويــــــــة الـــمـــفـــاصـــل والـــمـــســـكـــنـــات( بـــمـــا يـــقـــارب 
ــة. ــيـ ــمـ ــهـــضـ الـ ــة  ــ ــرحـ ــ ــقـ ــ الـ حـــــــــاالت  مــــــن   %  90
إفراز  بزيادة  عشرية  واالثني  الصائمية  المنحنية  تقوم 
الحمض في المعدة، وتببط مضادات رثوم االلتهاب غير 
بحماية  يقوم  الــذي  لبروستوغالندين  افــراز  سترويدية 
والصدمات  النفسية  الشدة  تلعب  كما  المعدي،  الغشاء 
العصبية دورا في ظهور القرحة، أو قرحات الشدة، وكذلك 
والمقلية  المشوية  بالتوابل  الغنية  األطعمة  من  اإلكثار 
والتدخين. والكحول،  والقهوة  والفليفلة  والثوم  والبصل 

األعراض:
عادة يترافق األلم في القرحة الهضمية مع تناول في ... 
يالحظ  وكذلك  االثني عشرية.  القرحة  في  األلــم  يــزول 
ظهور الغثيان والتقيؤ، وكذلك نقص الوزن في قرحات 
المريض،  يــؤرق  الــذي  الليلي  األلــم  يالحظ  كما  المعدة. 
ــى. ــنــوم فــي ســاعــات الــصــبــاح األولـ ال ويستيقظه مــن 

مضاعفات القرحة:
ــداد، والــتــداخــل  ــ ــسـ ــ ــي الـــنـــزف، واالنـــثـــقـــاب، واالنـ هـ
ــاس. ــريـ ــكـ ــنـ ــبـ ــالـ فـــــي األعــــــضــــــاء الـــــمـــــجـــــاورة كـ

التشخيص:
الظليلي  والتصوير  الــعــلــوي،  الهضمي  بالتنظير  يتم 
النسيجي،  والفحص  المخبرية  والفحوصات  بالبارثوم، 
ــي. ــوراثـ ــمــرضــي والــعــامــل الـ وبـــدراســـة الــتــاريــخ ال

المعالجة:
ــة ال تــحــتــوي األطــعــمــة  ــوازنـ ــتـ تـــنـــاول وجـــبـــات مـ
ذكــرهــا. ورد  والــتــي  ــدة،  ــع ــم ال لمخاطية  الــمــخــرشــة 
المعالجة الدوائية وتتم يوصف مثبطات مضخة ايروثون- 
وبالعالج  بيرازول،  ورابيري  وامبيرازول  النــزيــرازول، 
الثالثي والرباعي بالمضادات الحيوية، كالكالريثرومايسين 
وأحيانا  والفالجيل،  التينتراسايكلين  أو  واالموكسيسيل، 
كالنزيف  االختالطات  وتعالج  الخفيفة،  المهدئات  إضافة 
بالتداخل الجراحي، وأحيانا بالتداخل العالجي بالتنظير.
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دكتور فريد سعدون

سالم حسن
مدير نادي قامشلي السينمائي

ماجد محمد

إرســاء  في  العاتية  والرغبة  المغايرة،  نسق  عن  البحث  في 
ذاكرة  أمــام  نقف  والتحديث،  التبديل  هاجس  وتوطيد  الجديد، 
أزره إخفاقات ما  بالرعب، وطافحة بعجز تعضد من  مأهولة 
زالت تستنسخ أوراقها الصفراء، وتنثر هباءها بين يدي ماكينة 
 ، الوهم  واجــتــرار  الجوفاء،  الرنانة  باأللفاظ  التشدق  وقودها 
واالفتراء،  والتدليس  التدجيل  مسالك  في  العبارات  وتصريف 
من  بموجات  المزمن  الركود  بشحن  يلهج  ناقوس  ثمة  فهل 
توتر واضطراب ؟ وهل من عويل يعصف بصمت السكون ؟
المتلقي،   ذهنية  لشحذ  الصادمة  األسئلة  طرح  الضروري  من 
وإزاحة  الرخوة،  بذاكرته  تستبد  التي  الوهم  هيولى  وتحريك 
تكبح  التي  القومي،  التمنع  بخيبات  المتورمة  المخيلة  ســراب 
المنهك  تاريخه  نسيج  فــي  األركيولوجية  التنقيب  عمليات 
بكامل  وظيفتها  تــؤدي  والتي  المزمنة،  السياسية  بــاألمــراض 
طاقتها التشغيلية في تثبيط الفعل الشعبي،  والتعمية على الوعي 
المنطقية،  قراءاتها  عن  البيانية  اإلحداثيات  وإزاحــة  التنويري، 
وبالتالي تقزيم سياقات الفعل المنتج والمؤثر، وتكثيف التكلس 
التقهقر في  اإلنمائية، وما يعني ذلك من  الحركة  في مفاصل 
منظومتنا المجتمعية، وتعطيل تأسيس المرتكزات الفكرية والثقافية 
اإلبداعية لصالح التمثل اإليديولوجي وحمى االنشطار الحزبي.
الثقافي،  الفعل  ــاء  ــخ وارت السياسية،  الفوضى  ــذه  ه ضمن 
وتكالب المتسلقين عليه، ال بد من وضع حــدود تمييزية بين 
والوجوه   ، جهة  من  والثقافية  السياسية  اإليجابية  الحركة 
أخــرى. جهة  مــن  التدجيل  ولــحــى  التمثيل  بــبــراقــع  الملثمة 
وإن لم نفعل ذلك فهذا يعني أننا ال نختلف كثيرا عن الوجوه 
التي  المتحولة  الهالمية  الكائنات  ، وعن  الزيف  بقناع  الملتحفة 
المهزومة،  والثقافية  واالجتماعية  التاريخية  السياقات  تفرخها 
والمفعمة بقداسة المرجعيات الموميائية المطلقة،  فيتقدم اآلخر 
في عصرنته، بينما تشدنا هذه المرجعيات إلى قداستها السكونية 
فتفتك  البائد،  الزمن  أغــوار  في  عميقا  دقت  بأطناب  المعشقة 
بعالقات الجدل التطورية بين الحداثة واألصالة، وينقلنا هذا إلى 
وضعية الحركة الدورانية لثور الطاحونة، الذي يعيش كينونة 
ثابتة في المكان وهو يظن أنه يجري قدما إلى األمام ، فيفقد 

بذلك ديناميكية الحركة االنتقالية الكمية والنوعية، وبالتالي إلغاء 
السيرورة المتحركة، والركون إلى صيرورة استاتيكية، وهذا ال 
يتعلق – فقط – بمستوى الفعل السياسي، وإنما له عالقة وشيجة 
بالفعل الثقافي، فبينهما تعاضد وتضافر، ولكنها على الساحة 
الكردية متشحة بغاللة من الغموض، ومتسربلة بااللتباس من 
جراء التنابذ بين الحزبي والمثقف، وفي الواقع ال يمكننا الفصل 
بين العناصر البنائية إلنجاز مشروع سياسي قومي، وديمقراطي 
نهضوي كردي، وبين إنجاز خطاب ثقافي فكري حداثوي مبدع، 
وفي حال توطيد عالقة االرتباط هذه، وتنشيط الحركة التصاعدية 
إنجاز  آليات  بين  التناغم  عن  الحديث  يمكن  عندئذ  لــإلبــداع، 
خطاب كردي يمكن أن نواجه به تحديات الراهن، ونتجاوزها 
؟ التالحم  هــذا  إنــجــاز  يمكن  فكيف  المستقبل،  الستشراف 
برؤية تحليلية متأنية نستطيع اإلقرار بالدور السلبي للطبقة المثقفة 
في صياغة أي مشروع قومي أو حداثوي، إذ كيف يمكن لنا 
تفسير غياب منظومة معرفية أو خطاب ثقافي قادر على التأثير في 
بنية المجتمع الكردي أو تغييره خالل العقود األخيرة المنصرمة، 
إلى جانب ضحالة النقد المعرفي، وعدم امتالكه األدوات المنهجية 
واألسس النظرية والفلسفية للتحليل والتفكيك والتركيب، فضال عن 
مجاملة النتاجات المنحولة أو النصوص المهلهلة، وغض النظر عن 
المتسللين إلى الساحة الثقافية من الطفيليين والمتكسبين، والتستر 
على اإلشكالية حتى يوهم عن قصد أو عن عدم إدراك أن اإلنجاز 
االندحار  الخالص في ظل  إلى  المؤدية  السبل  يتلمس  الثقافي 
للواقع الكردي المنهوب من قبل األنظمة االستبدادية، وعبثا يحاول 
بعض الخطاب النقدي الخجول أن ينكر الممارسات الكتابية التي 
تحرف الكتابة عن مقاديرها اإلبداعية، بيد أنه ال يستطيع أن يمنع 
انحدار هذه الكتابة في مدارات التيه والتالشي الفكري والثقافي .    
إذ ال بد من صقل وتحريك منظومة معرفية كردية قادرة على 
إعادة الحركية للتاريخ الكردي، و اليكون ذلك ممكنا إال إذا استطاع 
المثقف الكردي أن يعيد بناء ذاته بصورة مستمرة، بمعنى أن 
يستوعب التجارب الخارجية، ويمتص المؤثرات ثم يعيد إنتاجها 
بما يناسب خصوصيته القومية أوال قبل االنتقال بها إلى فضاء 
اإلنسانية، وبذلك يكون قد استمد مقومات وجوده وماهيته من 

الكل الذي يتفاعل معه، ولكنه قي الوقت نفسه ينشق عن هذا الكل 
ليؤسس لنفسه حيزا خاصا به يمنحه وجوده الذاتي أو ماهيته 
القومية المتفردة التي تنظم مسار نموه وحركيته التاريخية، وهنا 
يمكن التعرف على حقيقته من خالل خصوصيته القومية التي 
يصرح من خاللها بهويته، وكي ال تبقى هذه الهوية آنية، أو هذا 
الوجود عرضيا، ال بد من صياغة عالقة جدلية متبادلة مع العالم، 
تحقق له تموضعه اإلنساني، أي يصبح بمقدوره تجاوز جزئية أو 
فردية وضعه األنطولوجي في الواقع التاريخي الراهن، باالنفتاح 
على الفضاء الزمكاني لآلخر ومحاورته، ثم االلتئام أو التكامل 
معه بغية التحرك في سياق الوضع اإلنساني أو الكوني، واالنتقال 
من الثبات والواقع المرفوض إلى الممكن المأمول، وهكذا يفترض 
به أن يفجر النظام الثقافي القديم المتهالك ، من أجل ترسيخ بنية 
ثقافية ثورية تضبط له إحداثياته القومية، وتمنع استالب ذاته، أو 
مسخ كينونته الجزئية، أو دمجها في كينونة القومية السائدة أو 
الحاكمة، وبذلك يتجنب السقوط في العزلة أو المحو واالندثار، 
ألنه يخلق التوازن بين الخصوصية القومية والتفاعل اإلنساني 
أو العالمي الكلي، وهذا يستدعي الصراع أو المواجهة الدؤوبة 
مع العالم المتجدد باستمرار، المتغير تاريخيا وانطولوجيا  أي 
المشاركة في صنعه بدال من التأثر به واالستسالم لحركته ،  بيد 
أن هناك إيهاما في هذا الصدد، حيث االنفكاك من سطوة الثقافة 
السائدة يكون عسيرا ويشكل محنة حقيقية لكثير من المثقفين، 
ففي الوقت الذي يظن المثقف أنه يشارك اآلخر في إنجازه، يقع 
في مصيدة االنتحال الثقافي من خالل اللغة أوال، والمرجعية 
الثقافية والتاريخية ثانيا، وبذلك يعمق اإلشكالية، ويوسع الفجوة 
بين الواقع والممكن، بين سلطة خطاب النظام الرسمي المستبد، 
وقضايا اإلنسان الكردي في هذه اللحظة التاريخية التي تشهد 
انحسار دور المثقف لصالح بروز دور الحزبي أو السياسي أو 
حتى المقاتل المسلح مدعوما بالمال القذر، وبالتالي انكفاء وعي 
المثقف بقدراته، وتقاعسه عن إنجاز مهمته القومية واإلنسانية 
على نحو مأساوي، وهنا ال بد من تجاوز هذه المعضلة باالنتقال 
إلى مواجهة أسئلة الراهن الثقافي، والوقوف على مكامن العفونة 
لكشف  مجراها  وفتح  نبشها،  ومحاولة  لعقود،  تراكمت  التي 

المخاطر التي تظل تترصد ها وترديها، ويرجع أساس ذلك إلى 
بعث اللغة القومية وتطويرها، واستنهاض التاريخ وتأجيج الرغبة 
في ربطه بالمعاصرة، فالحداثة ليست ثورة راديكالية تقوض 
الماضي وتفككه وتبني على أنقاضه، بل هي تداخل وتالقح بين 
التراث والمعاصرة، فالقديم هو دعامة من دعامات الهوية وأي 
تجاوز له يعد نسفا ألصالة األمة، وتفريغ لذاكرتها، وكي نستطيع 
تحقيق هذه الخطوة ال بد من تدشين وعي يتمكن من افتتاح آفاق 
تسهم أوال في اإلجابة عن أسئلة الحاضر، وصياغة المسارب 
العالقات  في  التنقيب  عبر  وذلــك  ثانيا،  الغد  إلى  تفضي  التي 
الكيفية  وترتيب  استكشافه،  ــادة  وإع التاريخ  قــراءة  تعيد  التي 
التي تؤمن تنظيمه في نسق يتم بموجبه خلق الحداثة الكردية.

أسئلة الحداثة الكوردية

السينما الكوردية بين الطموح والتحديات 
)سينما الشباب(

السورية  لــلــثــورة  يعيد  خــورشــيــد  ــروان  مـ
ــواذات  ــ ــل شـ ــم كـ ــ رونـــقـــهـــا الـــشـــعـــري رغ

المعارضة

شكل تأسيس نادي قامشلي السينمائي عالمة فارقة في تاريخ السينما الكوردية 
في سوريا وخصوصا سينما الشباب كونها أول مؤسسة تختص بالسينما خارج 
إطار القطاع العام ومن خالل إيجاد شكل تنظيمي مؤسساتي للعمل السينمائي 
والبدء بالخطوة األولــى من المسيرة السينمائية وذلك بوضع برامج وخطط 
لتطوير واقع السينما الكوردية الناشئة ومعرفة أهم التحديات والصعوبات وطرق  
تجاوزها وذلك اعتمادا على مجموعة من المهتمين بالشأن السينمائي في سوريا 
وعموم كوردستان بحيث أصبح مقر النادي الكائن في مدينة قامشلي خلية نحل 
سينمائية وبعد مرور أكثر من سنتين صارت الفعاليات والنشاطات التي يقوم 
بها النادي  تستقطب رويدا رويدا السينمائيين الكورد  محترفين وهواة وأصبح 
أعضاء النادي وأصدقائه مساهمتهم الفاعلة في رسم مستقبل السينما الكوردية 
وحاضرها سواء من خالل إنتاجهم الفني السينمائي الشخصي أو من خالل تنظيم 
األسابيع والمهرجانات السينمائية فضال عن ورشات العمل التدريبية في كتابة 
السيناريو واإلخراج واإلضاءة  والتصوير وكافة الفنون المتعلقة بالسينما والفنون 
البصرية والسمعية عموما. واليوم سوف نتناول تجربة شباب من أصدقاء النادي 
 )From Death to Death( وإنتاجهم لفيلمهم األول من الموت إلى الموت أو
ذلك الفيلم الذي يجسد التجربة الشخصية للكثير من الكورد الذين يختارون 
الهجرة إلى الدول األوربية أو يجبرون على ذلك الرحيل هربا من الموت في 
بالدهم  ليستقبلهم الموت في الكثير من الحاالت في  الطريق إلى دول اللجوء.
في هذا الفلم يسرد المخرج الشاب الكوردي سيبان فاضل مأساة شابين صديقين 
حميمين يقرران السفر إلى أوربا من خالل غابات بلغاريا ليكون الموت من نصيب 
أحدهم، إنها قصة  مستوحاة من الواقع المعاش، إنها تراجيديا اإلنسان الكوردي 
حين يزدحم بالمنافي والموت، ترويها عدسة كاميرا سيبان فاضل بصمت، وكأنها 
تقول: إن طريق اآلالم ال يحتاج إلى صوت أو كالم، الصورة تتحدث وتنطق بنفسها.
 وعن تجربته وسبب شغفه بالسينما يقول سيبان فاضل: أنا من األشخاص الذين 
يعشقون السينما وعاشوا أجوائها منذ البدايات؛ عندما كنت في الرابعة عشر من 
عمري كان لدى عمي مختبر للتصوير الفوتوغرافي وكان لديه كاميرا والعديد من 
عدسات التصوير، وفي الكثير من األحيان كنت أساعده في عمله الذي حملني ذلك 
الشغف، أعتقد هذه التفاصيل الصغيرة واألساسية هي التي جعلتني أحب هذا المجال 
وأتمسك به كما يتمسك الطفل بتالبيب »خفتان« أمه. وأحيانا كان عمي يعطيني 
الكاميرا كي أتعلم وابدأ بالتصوير؛ التقاط ما أراه جميال من الحفالت، ومما كان 
يلفت انتباه واهتمام عمي أني كنت أجمع الكثير من التفاصيل الجميلة في كادري.
أتابع  كنت  عندما  بــه  اهتمامي  بـــدأ  الفني  ــراج  ــ واإلخـ للسينما  بالنسبة   

إلى  ــزال  ي ــذي الزمــنــي وال  ال ذلــك هاجسي  إذ أصبح  األفـــالم بشكل كبير، 
الممثلين  يوجه  ــذي  ال هو  المخرج  أن  علمت  الحين  ذاك  في  اللحظة،  هــذه 
شريط  على  األحـــداث  بناء  وإعـــادة  الفيلم،  في  التفاصيل  أدق  على  ويحافظ 
العمل. طاقم  كل  بمعاونة  للفيلم  النهائي  الشكل  إظهار  وكيفية  سينمائي، 
ــاضــل:  ــان ف ــب وعــــن رأيـــــه بــالــســيــنــمــا الـــكـــورديـــة يـــقـــول الـــمـــخـــرج ســي
 الشعب الكوردي شعب مميز في كافة مجاالت الفنون، ولكن ما يجعل المرء حزينا 
أن الشعب الكوردي ذاق كل متاعب الحياة من االضطهاد والدكتاتورية والقمع من 
قبل الدول المحتلة ألرضه، ولهذا السبب ال يمكن إعطاء توصيف دقيق أو قراءة وافية 
للسينما الكردية، ذلك أن  السينما يجب أن يتوفر لها مجموعة عناصر وإمكانيات 
متكاملة لكي تظهر بالشكل الحقيقي والمأمول منها، كأن تتوفر المعاهد العليا 
والجامعات والمناهج المتخصصة، إضافة إلى توفر استوديوهات وصاالت ودور 
عرض مرتبطة بمؤسسات الدولة وكذلك مراكز الدراسات السينمائية والفنيين 
وغيرها من أمور، كل ذلك من شأنه أن يحدد شكل وهوية السينما في أي مكان.
أما سيبان برزنجي الذي لعب أحد األدوار في فيلم من الموت إلى الموت أو 
)From Death to Death( فقد مارس العمل المسرحي  في قامشلي وله 
تجربة مع الفنان السوري عدنان عبد الجليل ودرس اإلخراج في اربيل »هولير« 
لكنه لم يكمل دراسته بعد بسبب السفر، حيث يشكل التمثيل هاجسه منذ الطفولة.
يشير سيبان برزنجي إلى أهمية وجود دعم للسينما الكوردية على مختلف الصعد 
لتأخذ السينما الكوردية دورها الحضاري والريادي، كونها يجب أن تعكس أوجه الحياة 
لإلنسان الكوردي ومعاناته إلى العالم..  ويبدي سيبان سعادته بالمشاركة بهذا الفيلم 
القصير )20دقيقة( وبتفاؤله بمستقبل السينما الكوردية رغم كل التحديات والعوائق .

بطاقة الفيلم: 
From Death to Deathالعنوان :من الموت الى الموت

اخراج والتصوير : سيبان فاضل
فكرة وسيناريو : سيبان برزنجي وسيبان فاضل

مونتاج : سيبان فاضل
تمثيل : سيبان برزنجي

سليم بريك
مدير الموقع :شيار محمد

المدة :20 دقيقة مدة التصوير: 7 أيام مكان التصوير: المانيا
135-18 700d lens canon الكاميرا : كاميرة متوسطة

من عادة الشعر أن يذكرنا بأقطاب هذا الفن أينما 
حط رحاله، لذا كان لألسى والجرح الدامي في 
قصيدة كوباني للشاعر مــروان خورشيد عبد 
القادر* تذكير بالذي قاله الشاعر الفرنسي ألفرد 
دي موسيه في إحدى لياليه الشعرية، حيث يقول 
دي مو سيه »بأن أعذب األغاني وأحالها هي 
األكثر قنوطا ويأسا«. فمروان خورشيد ومن 
لتلك  تماما  المحاكية  الشعرية  خــالل صــوره 
الصور التي لم تختفي بعد بين تالفيف الذاكرة، 
استطاع أن ينقلنا الى جراحات كوباني حيث ال 
تزال المشاهد البصرية لتلك المدينة الصغيرة 
قاطنة في البال ومشاهد القتل والخراب والدمار 
لم تفارق مخيال كل من يذكر كوباني، كوباني 
التي غدت قرينة ستالينغراد السوفيتية بما مر 
بها من ويــالت، ولكن الملفت لدى الشاعر أنه 
بالرغم من الخالف األيديولوجي وانتقاده الشديد 
لسياسة حزب االتحاد الديمقراطي الذي استحوذ 
على السلطة في المناطق الكوردية، وغدا بديال 
لشمولية جديدة كما ينوه، ولكن هذه المرة بدل 
المستبد بلون  العربي حسب قوله كان  البعث 
تحميله  وبالرغم من  وهندام ورائحة كوردية، 
الخراب  مــن  الكثير  مسؤولية  الــحــزب  لذلك 
الحاصل في المناطق الكردية، إال أنه ال يستطيع 
الشاعر إال أن يكون صادقا فيما يكتب من قصائد، 
المذكور  الحزب  بين سياسة  جيدا  يميز  وهو 
يحمل  وهــو  يفعل  بما  المؤمن  الشاب  ــك  وذل
السالح بوجه خفافيش اآلخــرة، الــذي يحرس 
الذي  ذلك  الدواعش،  ظالم  من  منطقته  نجوم 
يدافع بكل ما أوتي من قوة عن أرضه وعرضه 
في كوباني، فهو ال يحقد عليه بل يعده بمثابة 
أخ له، وهذا ما كان جليا في قصيدة كوباني.
ــلــســمــاء.. جدتي ــع يــديــهــا ل ــرف ــت ت ــان ــي ك ــت ال
ــا مـــن األرض  ــهـ ــدامـ ــع أقـ ــقــل الـــتـــي كـــانـــت ت
ــي ــى وألــــــــــم.. أمـ ــأســ ــ ــر خــلــفــهــا ب ــظـ ــنـ وتـ
التي كانت تحزم أطفالها بحبال حول خصرها.. أختي
ــف حــفــيــده  ــت ــى ك ــل ــوال ع ــحــم الـــــذي كــــان م
ــدي و ربــمــا جـــد أبــي أو حــفــيــد ابـــنـــه.. جــ
أبــي... الطبي..  ابنه يجره وكرسيه  كــان  الــذي 
ــجــذر بـــأرضـــه.. أخي ــســالح وت الـــذي رفـــع ال
ــل هــــــؤالء.. ــ ــن طــيــنــتــهــا جـــبـــلـــوا ك ــ ــي م ــتـ الـ

هي جدي وجدتي
هي أبي وأمي

هي أخي وأختي
هي كوباني 

وهي التي إلى أرضها عاد وسيعودون كل هؤالء.
وصحيح بأن الكثير من األسماء األدبية والفنية 
سقطت كأوراق الشجر مع تتالى سنوات الثورة 
السورية إال أن ثمة من ال يزال محافظا على 
حاله  كــان  كما  عليها  ومثابرا  الثورية  قيمه 
محبي  موعد  كــان  وهكذا  أيامها،  سلمية  منذ 
الشعر في األمسية التي أقامها الشاعر مروان 
خورشيد عبدالقادر مساء يوم االحد 2015/7/5 
في صالة فاتان كافيه في حي اكسراي وسط 
استنبول، حيث أكد الشاعر من خالل قصائده 
المتنوعة على جمالية التنوع في سوريا، مترفعا 
المعارضة،  في  الشاذة  األسماء  على  الــرد  في 
تلك التي خرجت مؤخرا بعد أحداث تل أبيض 

وهي توزع سمومها من خالل وسائل اإلعالم، 
متمنيا عبر نصوصه على االنتهاء من الطغيان 
وزوال أسباب االقتتال لتعود سوريا كما كانت 
ساحة للفنون والقصائد، حيث أنشد متسائال: 
ــل بــعــمــى أهــدافــه ــات ــمــق ــو أصــيــب ال ــاذا لـ ــ مـ
فيتوقف ليسلم على الدريئة بمزيد من نعمة البصر 
ماذا لو تصاب الطائرة بالعصافير التي كانت تقصفها 
ــاب رامــــــي الــــرشــــاش بـــــــدوار الــمــاء ــصـ يـ

فتخر من بندقيته 
ال الرصاص 
و ال أي شيء

سوى هذه القصيدة
الحراك  جسم  على  الطحالب  تكاثرت  فبعدما 
كل  أحضر  أن  وبعد  سوريا،  في  الجماهيري 
وبعد  وأمراضه،  وعنفه  أجندته  مسلح  فصيل 
أن تعددت انتهاكات الكثير منهم باسم الثورة، 
فآن األوان لينفض هذا الوطن كل الغبار الذي 
علق به خالل السنوات الماضية لعمر الثورة، 
ويشير الشاعر من خالل رغبته التصحيحية الى 
التمرد على كل ذلك، ملمحا بأنه ال بد من أن 
تقوم الثورة في الغد وتقوم من جديد بتطهير 
جسدها مما شاب جمالها من األدران، مطالبا 
الدائم،  هاجسهم  المدنية  الحياة  تــزال  ال  ممن 
إعادة النظر بكل القيم التي حضت على التغيير. 
ــراب  ــ ــت ــ ــا فــــي ال ــســه ــم ــغ ــن تـــجـــهـــز ن ــ ــي ــ وح
ــواء ــ ــه ــ ال ــي  ــ فـ ــا  ــ ــه ــ ــات ــاصــ رصــ نـــطـــلـــق  أو 
طال  الذي  والخراب  الدمار  كل  رغم  والشاعر 
أغلب المناطق في سوريا إال أن التلقائية وحب 
االندماج  وهاجس  أبياته  يفارقان  ال  الطبيعة 
عن  بغريب  ليس  البسيطة  عناصر  مع  الكلي 
مناخ العمارات الشاهقة في قصائده حيث يعبر:
ــســمــاء  ال ــكـــن  أسـ وأنـــــا  األرض  تــســكــنــنــي 

تسكنني األرض 
وأنا أسكن السماء

لغتي من الماء
كلما أردت اطفائها
أشعلت بها النار 
وعدت للطبيعة 

النهار  الليل و  االنهار و  الجبال و  فيها  أرتــب 
ــع ــيـ ــابـ ــنـ ــيـ ــوان تـــــدفـــــق الـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ أرتــــــــــب عـ
ــاري  ــ ــح ــصــ ــ ال فـــــي  الـــــرمـــــل  أرحـــــــــت  و 
حين شطبت من الطبيعة كل ما هو غير األخضر
ــن ظـــــــالل الـــغـــابـــة  ــ ــزمـ ــ ــا لـ ــ ــه ــ وعـــــــــدت ب
الكربون. اوكسيد  أول  ــاز  غ ــن  زم وأطفئت 

خاص لصحيفة)           (
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 Sitêrk û aktera Amerîkî a navdar “Angelina Jolie”
 fîlmê dîkometntarî “Jiyan li ser sînor” ku ji derhênana 8

zarokên Kobanê û Şingalê ye bi cîhanê dide nasîn.
 Angelina Jolie ku balyoza niyazên pak a Komisyona
Bilind a Neteweyên Yekbûyî (NY) ye, fîlmê dîkoment-
 erî “Jiyan li ser Sînor” bi festîvalên cîhanê û navendên
 hunerî li cîhanê dide naskirin û piştevaniya wî fîlmî dike
ku ji derhênana 8 zarokên Kurk ji Kobanî û Şingalê ne.
 Ev helwêsta Angelina Jolie piştî serdana wê bo Bakurê
Kurdistanê di roja cîhanî a penaberan de tê, ku bi me-
 besta dîtina penaberên Kobanî û Şingalê û penaberên
 welatên her yek ji Iraq û Sûriyê ji nêzîkve û di vê serdanê
 de, hevdîtin ligel derhênanên fîlm kir û biryar da ku vî
fîlmî bi cîhanê bide nasîn.
 Ev fîlim bi temamî 73 deqîqe ye û di rêya sînemakar
 û derhênerê kurd ê navdar “Behmen Qubadî” û ji aliyê
 kompaniya “Mij Fîlm” hatiye berhemdan û bi wê boneyê
 Behmen Qubadî li Bakurê Kurdistanê Angelina Jolie dît
û derbarê vî fîlmî axifîn.
 Ev zarok bi nava 2 mehan ji aliyê şêwirmendan û girûpek
derhênerên sînema xulên fêrbûna sînema xwendin û piş-
tre hejmarek ji wan hatin neqandin.

Felsefevan ji hêla kurdên Bakur ve li Ewrupa yê der-
 dikeve her 3 heyvan carek, felsefî, zanistî , civakî ye. li
derve û Bakurê kurdistan û Tirkiyê belav dibe .
Ji Weshanên SORAN ,
Berlîn-
Ji bo daxweza li Awrûpa
Concept Medienhaus/Weshanên SORAN
Bülowstr. 56-57
10783 Berlîn
han-grafik@hotmail.de
Ji bo daxweza li Kurdistan:
Gimgim (Varto) - Muş
Pirtûkxaneya Han / Han Kitabevî
Kolana Ataturk. Suka Jor. No: 33 Gimgim (Varto) - Mûş
han-grafik@hotmail.de

 Tevî tûjbûna xwe ya
 dijwar, bîber çendîn sûd û
fayideyan girîng li xwe di-
 gire ku dibe xwarinek pir
baş ji aliyê tendirustiyê ve.
 Bîber û bi taybetî ya tûj
 çendîn cureyên vîtamînan
 li xwe digire. Ji wan jî
 vîtamîn C û vîtamîn A,
herwiha bîber beşek ji vî-
tamîn B û hêsin û potas-
 sium û magnesia li xwe
digire.
Bîber tûj di demsala ha-

 vînê de laş sar dike, ku
pileya
germê wî dadixe.
Herwiha bîbera tûj van sû-
dan li xwe digire:
 * Ji bo xwîna mirovan û
tansiyonê pir baş e.
* Ji bo îltîhabên laşê miro-
van bi sûd e.
* Bo hezma xwarinê alî-
kar e.
* Duhin û kolestrol dikuje.
 * Alîkariya gerana xwînê
dike.
* Hestiyan bihêz dike.
* Şekir kêm dike.

Berî hûn min daliqînin
Ji min re qala genimên spehî bikin
 Ew genimên ku qedera serê min û wan yek
in
 Ew genimên ku ji kerba min wê bi stûyên
xwe devê tirpanan jê bikin
Berî hûn min daliqînin
Ji min re qala mêraniya serhildana gen-
imên serjêkirî bikin! ...
 Û heger gulleyên we pirr bin cercûreke sax
li ser hev berdin!
Berî hûn min daliqînin
Ji kîsê min
An jî bi zêrên jina min
 Ji min re kulmek heyateke çardehderb
bikirin
Berî hûn min daliqînin
 Heger hûn ê jî daxwaza min a dawîn ji min
bipirsin
Te dî adet e tê pirsîn
Daxwaza min ev e, guhdarî bikin:
 Herin û ew parîkê goştê sunnetkirina min
bixwin! ..
Berî hûn min daliqînin çavên min vekin
Ez ji we re dibêjim çavên min vekin!!!
Û heger hûn mêr in li hundirê wan bini-
hêrin!
Piştî we ez daliqandim
 Bi şehweteke mezin tecawizî meytê min
bikin
Serfiraziya xwe ya nemir bi şerabê
Û bi goştê meytê minî biraştî pîroz bikin!
Ez jahr im!
Piştî ku we ez xwarim
Li hespên xwe yên hesinî siwar bibin û
bicehemin! ...

Şevek ji şevan û rojekê ji rojan
Roj ji ser çiyayê Cebexçûrê re çû ava
Karwanên êzingan hatin
Û di bin darekî mazî ya kevnar de
Werîsên xwe danîn erdê,
Bivirên xwe danîn ser kevirekî
Û li benda ronahiya sibê man
Dara maziyê gaziyê dorûdora xwe kir û got:
“Ev weha nabe
Bivir dîsa waye hatiye
Wê piştî qasekî wek hergavî
Dê serê me bibire
Divê ku ji me re jî serokek hebe
Da ku here û bi bivir re mijûl bibe
Jê hêvî û tika bike, belkî li me tê rehmê…”
Wan ji xwe re dara mezî ya kevnar kir wekîl
Wê darê gazî kir û got:
“Begê min ma qey ne bes e?
Eva bi salan e, ku hûn serê me dibirin
Kokên me ji erdê radikin
Bi tevlî ku em bi darên mazî
Ji darê din gelekî fêdetir in
Her çiqasî darên din di salê carekê berekî bidin
Yê me di salê de sê-çar ber;
Mazî, gangol, gijik, sepik, antûve, berzî
Pelên me dibin alifê pez
Şaxên me dibin sewata tenûran
Êzingên me dibin sewata zivistanan
Darên me dibin mirdiyaqên xaniyan
Rayên me avê ji bin erdê dikisînin
Dibe jiyan ji bo zeviyan…”
Bivir got:
“Heso tu bi du aliyan ve sas î
Û ji min hêviya însaf û merhemetê dikî
Mixabin di cewherên min de ew nîn in
Ya diduyan jî ez hêza xwe ji te digrim
Serê te bi destê te dibrim
Ger nedî min destîbivirha ez û ha kevir…”
Ev mesele ya me kurdan e
Derdê serê derdan e
Hinek heramzade ne
Hinek nankor ewlad hene

 Tîma Ciwananên Kurdistanê a fotbolê tevlî
şampiyona Norway Cup bûye û dixwaze ser-
bikeve.
 Serokê Yekîtiya Fotbolê li Kurdistanê Sefîn
 Kanebî ji welatê Norwêjê ragihand ku, Tîma
Ciwananên Kurdistanê a fotbolê tevlî şampiyo-
na Norway Cup bûye û dixwaze serbikeve.
 Sefîn Kanebî ku serokê şanda tîma Ciwananên
 Kurdistanê li wî welatî ye wiha got: “Tîma me

ji roja Înê ve gihîştiye Norwêjê û xwe ji lîsti-
 kan re amade dikir û em bi armanca serkeftinê
dilîzin.”
Şampiyona Norway Cup salane li welatê Nor-
 wêjê bi beşdariya bi dehan tîm birêve diçe,
 Tîma Kurdistanê jî li ser asta ciwanan beşdar
bûye, ku par karî pileya duyem bi dest bîne.
 Ev cara çarem e ku Kurdistanê di şampiyona
 Norway Cup de
beşdar dibe.

 Ciwanê kurd ê bi navê Mîlad Qadir, bi
 dahênanek nû ji darê sinoberê sabûnek çêkir ku ev
 sabûn ji bo nexweşiyên çerm derman e. Qadir bi vê
dahênana xwe du xelatên olîmpiyatan wergirt.
 Ciwanê kurd ê bi navê Mîlad Qadir ku 17 salî ye û
 xwendekarê Dibistana Işiq a bajarê Soran a Başûrê
 Kurdistanê ye, bi dahênanek nû ji darê Sinoberê
 sabûnek çêkir. Ev sabûn ji bo nexweşiyên çerm pir
 baş e. Qadir bi vê dahênana xwe li herdu olîmpiyatên
INPO û FPO de xelat qezenc kir.

 Mîlad Qadir got ku sala borî bi navê Kurdistanê
beşdarî olîmpiyatek li welatê Kenya bûye ku der-
 barê ”wizaye sirûştî” bûye, ji 26 welatan 120 proje
 beşdarê vê olîmpiyatê bûne. Ciwanê Kurd diyarkir
 ku ew di vê festîvalê de bûye sêyem û li vir xelata
bironz wergirtiye.
 Ciwanê behremend ê Kurd Mîlan Qadir da zanîn ku
wî ligel hevalê xwe yê bi navê Sîpan Cemal, pro-
 jeyek di başa biyolojî de amade kirin. Qadir got ku
 wî û hevalê xwe Sîpan dermanek antibiyotik ê sirûştî
çêkirin ku ji dermanên din karîgertir bû. Bi vê dahê-
nana xwe jî li Hewlêrê xelata zêr wergitine.

 

 Jolie filmê zarokên Kobanî û Şingalê bi
cîhanê dide nasîn

 

Berî Hûn Min Daliqînin

 

Giliyê Daran

Kovara Felsefevan hejmara sêyem derket

Faydayên îsota tûj

 

Tîma Kurdistanê li Norwêjê dilîze

 

 Ciwanekî kurd çareseriya nexweşiya
çerm peyda kir

Renas Jiyan Fehmi Fırat
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Şerîfo û Elîkê dîn

 

Bedirxaniyan bi şêwir kovar û rojnameyên xwe diweşandin

 

Helbestvanê kurd Memdûhê Birîfkanî (1911-1976)

 

Kê gotiye Rezo miriye?

Ezîz Xemcivîn  Konê Reş

 

 Du dînên navdar in li bajarê me ne, Şerîfo ji Elîkê
girstir û bi temen jî mezintir e; karê Şerîfo tenê xwedîki-
 rina kûçikan e. Ji berê ve gotine: “Rizqê Sa li dînan e”
 ev li bal Şerîfo tekez dibe.. Anko tu dikarî bibêjî ko ew
 şagirtê “Birîjît Bardo” ye. Eger xwarina Kûçikan ji wan
re amade neke, ji sedemên desttengiyê diçe digere ji ma-
 lan dide hev, hinek xwarin ji vir hinek ji wir wisan ebora
wan dike…
 Yekcarinan li Cadê çit ji piyan diraweste, û lingê xwe ê
 rastê hinekî hildide û bi xurt li xakê dixîne. Destên wî jî
 li pêşiya wî ne wekû ko dergisyonê Motosikilê du dolab
girtibe û bi dengê xwe jî dibêje:
ann..annn..
annnnnnnnnnn.
annnnnnnnnnnnnnnn
 Piştî motosiklê wî kar dike, carek dudoyan li Kolanê
 dizîvire ji Zarokan re dibêje “tût…tût” anko xwe bidin
 alî.. Piştî germ dibe û bihna wî diçike, Motosiklê xwe
 vedigerîne ber Malê bêdeng datîne; ji mestiya sawîran
derdikeve, ne Motosikil û ne tiştek li dest wî de heye.
 Carekê Şerîfo û Elîkê dîn ligel hev çûn Şamê li wir hev
 winda kirin, an Elîkê xwe jê vedizî, ev mijar baş nediyar
 e, û di lingêlingdan de Elîkê tê li Basê (Autobus) siwar
 dibe li Malê vedigere. Bi rê ve Ramaneke dînîtî tê bîra
 wî, gava ji Basê dadikeve diçe mala Şerîfo, Dêya Şerîfo
 jê dipirse lawo xelkê tu û Şerîfo berî şeş rojan bi hev re
dîtin û ji wê rojê ve Şerîfo nehatiye malê gelo li kû ye?
 Ho xaltîkê ma ez ê çi ji te re bibêjim; mane ez û Şerîfo bi
 hev re çûn Şamê û li wir me Kolanek derbas kir, Şerîfo bi
 lez di nav teksiyên dawetê re ewên zer lêêêêê, derbas bû;
ne a bûkê lê a li pey wê lê qelibî û Şerîfo kuşt.!!

 Dêya Şerîfo hawar kir, porê xwe girt xelk lê hatin hev..
 xêr e dêya Şerîf? Haho mala min xerab bû, haho lawê
min turumbêlekê ew kuşt, weyla li te xerîbo Şerîfo.
Ax ax ax axxxx…
 Konê şîna wî vegirtin; çend rojek di wê navê re derbas
bûn.
 Şevekê berê sibehê li deriyê mala Şerîfo dikeve, kufletên
 Malê tev dilerizin rabûn binêrin bê ka kî li derî dide, derî
vekirin dîtin Şerîfo ye!
 Kuro Şerîfo mane tu mirî yî? Mirina çi ez li Şamê bûm;
kê ji we re got ez mirim e?
Elîkê ji me re got..!!
ha ha a’nnnnnnnnnnnnnnn…
a’n..annnannnnnnnnnnnnn....
a’nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn….
“Bi wateya ko Motorê xwe ajot..”
 Roja din Şerîfo sibeha zû diçe Mala Elîkê, jê re dibêje
va ye ez vegeriyam û min çi tiştên xweş ji te re anîne…
Elîkê jî ji wî bawer dike; dibêje ka li kû ne?
 Min ew li nav Darên ber çem veşartine… Her du Dîn
 dîsa bi hev re diçin nav Daran, Şerîfo wî zeft dike û berê
 ji xwe re kindirek anîbû, Elîkê bi Darê ve dadilqîne,
Tenekakê dixe bin lingên wî û cezaya wî wisan dixwîne:
Elî em tevde çûn Şamê?
(Elîkê ji tirsan re laşê wî tev de dilerize)
-Erê birê min
Elî te xwe ji min vedizî?
-Erê birê min..
Elî tu berî min giha Hesekê?
-Erê birê min…
 Elî te mizgînî da dêya min, te ji wê re got: Turumbêlekê
li Şerîfo qelibandiye û hate kujtin?
-Erê birrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrê min..
Elî Dadgehê tu bi darvekirinê siza kir..
 -Na ji bo xwedê ez nema wilo dikim, haho ez mir im..
haho ez mir im…
 Bi qîrîna wî re du-sê xwendekar li ber Çem dixwendin,
ew jî ji wan weye ko hinek di Çem de werbûne..
 Gava hatin bal wan dîtin ko Elîkê li ber mirinê ye.. stûyê
wî ji kindirê derxistin..
Şerîfo karê wî nema dîsa destê xwe avêt sawîrê moto-
sikilê xwe û berê xwe da malê..
A’nn..a’nnn..
A’nnnnnnnnnnnnnnnn
A’nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

 Her ku ez Hawarê an Ronahiyê an Roja
 Nû dixwînim û berpêl dikim, tiştina nû di nava
 rûpelên van kovar û rojnameyên ku Bedirxaniyan
 bi dûv xwede ji me re hiştine, dibînim. Vê carê, ez
 li Roja Nû vegeriyam û min ev gotara mîr Celadet
 Bedirxan xwend. Di vê gotarê de xuya dike ku
 Bedirxaniyan bi şêwir kovar û rojnameyên xwe
 diweşandin û piştgiriya hev dikirin..her wiha ku
 ti rojname berî rojnameya (Kurdistan) a ku Mîr
 Miqdad Midhet Bedirxan li Qahîre diweşand, ne
hatine weşandin…Hem jî ku Mîr Emîn Alî Be-
 dirxan piştgirekî sereke bû ji birayê xwe Midhed
 Beg re dema ku wî rojnameya xwe Kurdistan li
Misrê çap dikir…
Her wiha di derketina rojnameya Roja Nû de mîr.
 Dr. Kamîran Bedirxan ji birayê xwe yê mezin mîr
 Celadet û hin din dixwest ku ji rojnameya wî re
 binivîsîn û wiha di hejmara pêşîn de mîr Celadet
 gotarek bi navê (Merhele) nivîsandiye, di hejmara
 dudiwan de Osman Sebrî gotarek bi nave (Sinc û
 Ol) nivîsandiye û di hejmara sisyan (Duşemb, 17
 Gulana 1943) de ji rojnameya Roja Nû careke din
ev nivîsa mîr Celadet Bedirxan hatiye belav kirin.
Belê di vê nivîsê de Mîr Celadet hin ji pêwendi-
 yên bavê xwe Emîn Alî û mamê xwe Midhet Beg
 diyar kirine, dema ku mamê wî Midhet li Qahîrê
 rojnameya KURDISTAN çap û belav dikir, hem
jî bersiva bavê xwe Emîn Alî ji mamê xwe Mid-
 het Beg re, di nav vê nivîsa xwe de belav kiriye.
 Ji ber giringiya vê nivîsê min xwest ku ez çavên
xwendevanên kurd, bi van gotinan kil bikim.
Fermo, ev e nivîsa ku Mîr Celadet Bedirxan ji bi-
 rayê xwe Dr. Kamîran re şandiye û di rojnameya

Roja Nû hejmara 3 an de belavbûye, bixwînin:
 1898 – 1943 Roja Me A Nû Xwediyê Roja Nû
 ji min û ji hinên din, ji bo hejmara rojnama xwe
 a pêşîn nivîsarin xwestibûn. Min jê re bendek
nivîsand; lê beriya ko qala rojnamê bikim ben-
 da min gîhandin dawiyê û xistin rojnamê û jê re
 (Merhele) gotin. Herçî ez, dilê min hebû, çavên
 xwe li boriyê bigerînim û bîrekê bav û mamekî
 xwe, bi vê hencetê vejînim. Rojnama Kurdî ya
 pêşîn berî 45 salan, yanî di sala 1898 an de, li
 Misrê belav bûye: Di wê salê de mamekî min
Midhet beg di Qahîrê de bi zimanê kurdî ro-
jnameyek derêxist: Kurdistan.
 Kurdistan rojnama Kurdî a pêşîn e. Welê dixuye
 ko hingê, Midhet beg, ji birayê xwe ê mezin,
 Emîn Alî Beg, yê ko hingê li Stenbolê bû, nivîsan
 xwestî bûn. Emîn Alî beg ji birayê xwe ê kiçik

 re, di nav nivîsarine din de, teqrîzek jî rêkiribû, lê
 ne bi navê xwe, ji ber ko nikarîbû, lê belê bi nave
(Lawê Ş E. Fetah). Ev e teqrîza bavê min;
 Pêrûz ji te re hezar cara Ev deng e niho li nav
 yara Mizgîniya vê cerîdeya qenc Şabaş bitin çiqa
 hebit genc ev şixlê mezin te kiriye bideet cara
 ewilî te kiriye him-met Ev rehbera qenc te danî
 binyad Kirmanc hemî te kirne irşad vê marîfetê
 tuca nehêle Daim ji te re miîn resûl e. Roja ko
 cerîde tête bajar Her der dibitin mîsalê bazar çiqa
 hebitin li şehrî Ekrad Qewlê xweşiya te kirine
 mitad Rûhaniya bab û kal û ecdad pê vê hinerê
 te kir niho şad beybûniya dewleta te geş bit Qasî
 tu hebî dilê te xweş bit. Xwedê rehma xwe li wan
 û li hemî Kurdên ko, xêzek be jî, bi kurmancî
nivîsandine bikit
. C. A. BEDIR XAN

 Memdûhê Birîfkanî yek ji
wan helbestvanên ku ji baxê hel-
 besta kurdî ya klasîk çêj wergirtiye
 û ji kaniya herikî ya Melayê Cizîrî û
 Feqiyê Teyran vexwariye. Kurdistan
 bi hemû bedewiya xwe di helbestên
 wî de xuya dike û milletê kurd û
zimanê kurdî tên pesindan.
 Şêx Memdûhê Birîfkanî di sala
1911 zayînî li–Badê-ya ser bi–Di-
 hokê- hatiye ser rûyê dinyayê. Di
 heft saliya xwe de, dest bi xwendina
 Quranê kiriye. Xwendina xwe ya olî
 li Birîfka li ber destê Mela Ebdillahê
 Etrûşî sê salan xwendiye. Piştre,
 li–Sipîndarê-dora salekê li ber destê
Mele Ebdilxaliq Akreyî xwendi-
 na xwe berdewam kiriye. Dûre,
 li–Etrûşê- li ba Şêx Ebdilrehmanê
 Etrûşî bicîbûyeû li ber destê Hecî
 Mela Ehmed xwendiye. Ji Etrûşê
 jî, berê xwe daye-Kemeka-û dora
 du salan li ba Îsayê Salihê Kemekî
xwendiye.
 Di sala 1931ê de, xwendina xwe
 bidawî aniye. Piştre, li Zaxo li ber
 destê Mela Ebdilxaliqê Akreyê

 bawernameya 12 `ilman wergirtiye
 û vegeriyaye Birîfkayê.Piştî ku Şêx
 Memdûhê Birfîkanî îcaza xwe li ber
destê Mela Ehmedê Akreyî werdi-
 gire, di heman salê de îcaza Terîqeta
Qadirî ji destê Şêx Mihemed Ri-
 zwanî digire.Ji bilî vê, wî li Bexda û
Necefê jê fêrên ayînî wergirtine.
Şêx Memdûh du jinanîbûn. Li Zax-
 oyê, sala 1938an keça Yûsif Paşa,
 xwişka Hazim Begê li xwe mehr
 kiriyeû di sala 1954an de jî keça
 Mela Mihemedê kurê Ebdilxaliqê
 Akreyî mehr kiriye.Şêx Memdûh du
caran çûye Hecê.
 Di sala 1970ê de, Şêx Memdûh
 dibe endamê komîteya birêvebir a
 nivîskarên Kurd.Herwiha, yekem
 serokê Yekîtiya Nivîskarên Kurd –
 Şaxê Dihokê. Ji bilî vê, ew endamê
 Korî Zanyarî Kurd bû. Şêx Memdûh
 di hinek helbestên xwe de, xwe bi
 (Exlatî) nîşan dide.Û Exlatî nasnavê
 Şêx Memdûhê Birîfkanî bû.Exlat
 navê bajarekî Bakurê Kurdistanê
ye.Şêx Memdûh ji malbata Şêx Eh-
medê Exlatî ye.
 Helbestên Şêx Memdûh di gelek
kovar û rojnameyan de hatine be-

 lavkirin û weşandinê, weke kovara
 Ronahî-Hawar-Birayetî, Nûserî
Kurd- Kirêkaran û di rojnameya–
Bizav- de.
 Diyar e ku helbestvanê me yê hêja
 Şêx Memdûhê Birîfkanî ji zaroktiya
xwe ve, hez ji edeb, wêje û helbes-
 tvaniya kurdî kir. Bandora klasîkên
 Kurd–Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran,
 Ehmedê Xanî, Melayê Bateyî..htd,
 li ser şiîra wî berz û diyar e. Şêx
Memdûh xwe mîna “feqiyekî be-
 lengaz ji feqiyên Dîwana Melayê
Cizîrî” dihejmart.
 Şêx Memdûh di nîsana sala 1976an

de, çû ser heqiya xwe û li bajarê Di-
hokê hat veşartin.
 Gencîneya şiîr û helbestên Şêx
Memdûhê Birîfkanî mezin û ber-
fireh e. Bi evîn û hezkirin, kurde-
 warî û ruhê niştimanperweriyê û eşq
 û heza Kurdistanê xemilandî ye. Şêx
Memdûh kurdperwer bûû ew sitem-
kariya ku hatiye serê milletê wî, ne-
pijirande.
 Zimanê Şêx rewan e û mîna çem û
 robarên Kurdistanê, wisa zelal, wisa
 paqij, diherike. Lê her çawa be jî,
 ruhê netewayetî li nik wî dabû ser
 aliyên dinên jiyanê. Şêx bibû fida
 û girêdayî doza gel û welatê xwe û
 helbestên xwe terxan dikirin ji bo ax
û xwezaya Kurdistanê di gel helbes-
tên ku di nava xwe de nêrîn û felse-
feya wî vedihewînin.
 Herwiha, wek zanayekî kurd hiştin
 û parastina ziman û edebiyata kurdî
 jî weke erkekî xwe didît, û di vî warî
 de ferhengeke kurdî-kurdî di gel
 helbestên xwe di dîwanê de, dide
 çêkirinê. Şêx dibêje ku: “Pêdivî ye
em li edebiyata xwe miqate bin, her-
dem di hizra me de be, wê ji wind-
abûnê biparêzin”.

 Na, Rezo nemiriye û ne bi
 derewa dema navê wî derbas dibe,
 ew bi aramî û bêdengiya xwe têber
çavên min. Herdem jî, ez di bêdengi-
 ya wî de, nihêniyê dibînim ku dibe
egerê giraniya wî û tiştekî din.
Ew tiştê din, asoyeke ku rêvalahi-

 yekê (mesafetekê) bi xwe re dikşîne.
 Pêre pêre valahî û di valahiyê de
melevanî. Ji xwe, tim û tim di mel-
 evaniyê de, geryanek peyda dibe. Û
 ew geryan ji bo dû tiştan e: Rastî û
 resenî û ev herdu rewişt ji taybetiyên
mamoste Rezo bûn.
 Rastî û resenî,du saloxdanên herî
paqij ku tenê li cem mirov peydad-

 ibin. Ew mirov jî taybetin û gelekî
 kêmin. Bi xwe herdu saloxdanli
 cem Rezo bibûn sîtav. Van jî hişt ku
 Rezo ji aliyê gelê xwe bêhezkirin,
mezinkirin û pesendkirin.
 Rastiya Rezo di xebatê, kirin û
 gotinê de, dihat dîtin. Di gotinê de,
derbirîna ji hinavê,di xebatê de hel-
 westa bi wijdanî û di kirinê de hest.
Bi xwe reseniya Rezo çawa ji der-
 birîna ji hinavê diyar dibû, weha jî
 di di xebat û kirina bêdengiyê de. Ji
 ber vê yekê ,ew di nav rewşenbîran
 de, dibû ew leşkerê ku qehremanî
 dikir, lê bêyî ku navê xwe li pey
xwe bihêle.
 De vaye, bûye salek ku Rezo, ji nav
 me barkiriye û çûye. Bi çûna xwe
 valahiyek hişt,ev valahiya ku nayê
 dagirtin û heta qonaxek dirêj wê
 neyê dagirtin. Tenê berhem û navê
 wî dişên şûna wî bigrin û jê pê ve
her valahî.
 Bi xwe, di, vê valahiyê de, ez bi
 hizra xwe, berê xwe didim gora wî.
Ew gora ku heta niha min nedîti-
 ye. Û tenê bi aşopa xwe, ez dişêm
 texmîna cîgeh û şêweyê wê bikim
 û gotina ku wê bê ser zimanê min,

 her ew gotina ku roja mirina wî,
min gotibû: “Rezo, mala te tu û mi-
rin!?” Çawa ev gor dikare, te hem-
 bêz bike?Bi van gotinan,ez awirên
 xwe, li hawîrdora gorê digerînim.
 Dîsa tenê valahî, lê bi sirek bayê sar
 ku pêre-pêre min ji xilmaşiyê hişyar
dike û dihêle,ez li gel wî biaxivim.
 -Rezo, dost û mamostê min,ez
 baweriyê bi wê efsanê tînim ku
 dibêje: “Mirov piştî mirina xwe, bi
 salekê, her bi giyanê xwe ve li gel
 heval û mala xwe dimîne.Ew wan
çawa dibîne, weha jî dibihîze.
 Nizanim bo çi, min hest pê kir ku tu
 yê bi vî şêweyî bersivê bide min: Tu
 bersiva min di vî warî de baş dizanî,
 ya baş tu bo min bibêje, di vê sala
 derbasbûyî de, çi guhertin li cem we
 çê bûne? Berî her tiştî rewşa zimanê
me yê edebî çawaye? û rewşa Kurd-
istanê bi giştî.
 Rezo, ez zanim tu yê gotinên Çexov
ji bo min dubare bikî û tu yê bibê-
 jî:”Behremî, di kurtayetiyê de ye “,
 lê her ezê nikaribim salekê, di çend
 ristan de,ji bo te bêjim û bi taybetî
dema axaftin têser du arîşeyên mez-
in; pirsyara ziman û rewşa gel.
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Partiyên Bakur: Bila şer raweste..Bila êdî dayik negirîn

ENKS: Bila HDPê pêvajoya aştiyê berdewam bike

Rewşa avê li Rojava di metirsiyeke mezin de ye

 PEYMANA SÎVER: DESTPÊKIRINA ŞERÊ PKK LI BAKUR:

Amerîka: Herêma Aram ne di rojevê de ye

Partiyên Bakûrê Kurdistanê di derbarê opera-
 syon û aloziya di navbera Hikûmeta Tirkiyê û PKKê
de li hev civiyan û bo ku agirbest pêk bê û bo ça-
 reseriya vê aloziyê bi hevparî bang li aliyên têkilar

bangek kirin. Ev jî tekesta wê ye:

Bila şer raweste, bila kes neyê kuştin!
Dewleta Tirk careke din siyaseta xwe ya şer û îmha-
kirinê diceribîne.
 Qetlîama Pirsûsê, şewitandina daristanan, êrîşên
 HPG, YDG-H li dijî polîs û leşkeran û vê dawiyê
 êrîşên leşkerî yên dewleta Tirk yên li ser meqerên
 PKKê yên li Başûrê Kurdistanê, qedexekirinên li
 ser çapemeniya kurdan, pêşîlêgirtinên li ser xebatên
 partiyên siyasî, avahiyên civakî yên sivîl û avahiyên
demokratîk wek fîlmeka ku me bi caran temaşekiri-
ye tîne bîra mirovî.
Em ji senaryoyên tarî yên ku dixwaze şerrawestand-
 inê sabote bikin, li dijî wan em bi tûndî dibêjin NA.
 Em dibêjin êdî bila careke din dayikên Kurdistanê û
Tirkîyê negirîn, bila kes neyên kuştin.
 Em bangî dewleta Tirkiyê dikin ku dest ji hemû

êrîşen li bakur û başûrê Kurdistanê berde, qedex-
 eyîyên li ser çapemenîya Kurdan rake, dawî li êrîş û
 şiddetê bîne. Ev aqilmendiya li ser şer û îmhakirinê
avabûye ji tu kesî re dê feydê neyne.
 Em bangî PKK, KCK, HPGê dikin ku, ji bilî mafê
 parastina xwe ya meşrû, dest ji êrîşên li dijî polîs û
 leşkeran berde. Ev di qada netewî û navnetewî de
zerareke mezin didin doza Kurdistanê.
 Dewleta Tirk û PKK bila şerrawestînin, bila agirbest
bê îlan kirin.
 Em bangî dewletên cîhanê û rayagiştî ya navnetewî
 dikin ku însiyatîfê bigrin û rê nedin ku Kurdistan
bibe qada şer û mirov bên kuştin.
 Xêrnexwazên gelê Kurdistanê, dîsa hewldidin ku
 hêzên siyasî Yên Kurdistanê bera ber hevdin. Divê
hemû gelê Kurdistanê û hêzên siyasî li hember lihîs-
 tikên xêrnexwazan hişyar bin. Divê dîyalog, piştgirî
û tifaqa di nav gelê me û hêzên siyasî de xurttir bibe.

 Em dibêjin bila pirsa Kurd û Kurdistanê bi rê û
metodên siyasî û demokratîk, bi dîyalog û guftugo-
yanwere çareser kirin.
Pirsa Kurd û Kurdistanê, pirsa mafê çarenûsîya mil-
 letê Kurd e, pirsa bistatubûyîna Kurdistanê ye, pirsa
azadîya gelê Kurdistanê ye.
 Divê pêvajoyeke nuh û rasteqîn jibo çareserîya pirsa
 Kurd û Kurdistanê destpê bibe. Ev jî bi beşdarîya
 sê alîyan mimkun e. Alîyek Dewleta Tirk e. Alîyek
 em van partiyên ku ev daxuyanîya îmze kirine jî tê
 de, hemû alîyên siyasî yên Kurdistanê ye. Alîyek jî
 garantorên navneteweyî ne. Heta ku ev sê alî nebin
 mixatabê hevdu, ”pêvajoya çareserîyê” dê negihêje
armanca xwe.

30.07.2015
HEREKETA AZADÎ, ÖSP, PAK, PAKURD, PDK-
BAKUR

 Encumena Niştimanî ya
Kurd li Sûriyê (ENKS) da-
xuyaniyek derbarê êrîşên Tir-
 kiyê ser baregeh û navendên
 Partiya Karkirên Kurdistanê
 (PKK) li Başûrê Kurdistanê
belav kir û tê de êrîşên Tir-
 kiyê şermezar kir û daxwaz ji
 PKK û Partiya Demokratiya
Gelan (HDP)ê kir ku pêva-
joya aştiyê berdewam bike.
 ENKSê ragihand: “Piştî 30
salî ji şer û pevçûnan di nav-
 bera Hikûmeta Tirkiyê û PKK
 ku bi deh hezaran kes bûne
qurbanî, Rêberê PKK Ebde-
 la Ocelan pêngava aştiyê ji

 zindana xwe ragihand û ev
 pêngavek wêrek û bi sûde bû
 dawî encamên wê pêngavê
serkeftina ku HDPê di hilbijar-
tinên Tirkiyê de bidestxistin.”
 Herwiha ENKS daxwaz ji

Tirkiyê kiriye ku yeser êrî-
 şan rawestîne û pêvajoya
 Aştiyê bide domandin : “Em
 daxwazê ji Tirkiyê dikin
 ku êrîşên xwe rawestînin û
 herwiha em daxwazê ji PKK
û HDPê jî dikin ku piro-
 seya aştiyê di navbera her du
aliyan de berdewam bike.”
Di dawiyê de ENKSê ji Ci-
 vata Navdewletî û herwiha ji
 Serokê Herêma Kurdistanê
 Mesûd Barzanî xwestiye ku
rola xwe di çareseriya pir-
sgirêka kurdî li Bakurê Kur-
 distanê bibînin da ku her du
 alî “PKK û Tirkiyê vegerin ser
piroseya aştiyê ji ber berjewn-
diyê hemî aliyan tê de heye.”

  Rojavayê Kurdistanê di sedsalên borî de, bi
 avê dewlemend bû. Gellek jêderên avê lê hebûn. Lê
 bi sedemên siruştî, mirovî û siyasî rewşa avê li vê
herêmê kete ber metirsiyeke mezin.
 Berê Kurdan di pendên xwe de gotine: “Av û avahî”,
 bi wateya ku devera av lê peyda bibe, civak û avahî
 lê geş dibin, ji ber ku hemû aliyên jiyana xweş bi avê
re pêwendîdar in.
 Av yek ji girîngtirîn regez û elementên jiyana xelkên
Rojavayê Kurdistanê ye.
 Ev parçe ji Kurdistanê jî, di serdemên berî sedsala
 bîstem de, bi dewlemendiya xwe ya avê navdar bû,
bi awayekî ku li piraniya herêmên Rojavayê Kur-
 distanê, ji Dêrika Hemko heta Qamişlo, Serêkaniyê,
Kobanî û Efrînê, çavkanî, gol çem û cobar hebûn.
 Lê bandora planên stratejîk ên siyasî yên demdirêj,
 bi awayekî nerênî, li ser vê rewşê hebû, ku ji aliyê
 bakur ve, Tirkiyeyê hemû çem, cobar, cok û jêderên
avê ji ser Rojavayê Kurdistanê birrîn.
 Her ji bo vê mebestê jî bendavên berfireh û kûr li nav
zevî û çiyayên Bakurê Kurdistanê dirust kirin, di en-
 camê de, welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji samana
ava welatê xwe bê behr man.
 Hikûmetên Sûriyê, bi taybetî di serdema desthilata
 Baasê de, parastin û geşkirina jêderên avê û asayişa
avê, weke mafekî mirovî, piştguh kirin, wiha jî as-
 tengî û kelem li ber peydakirina avê danîn, herwiha
rê dan xerckirineke heremekî û bê serûber ji avê re.
 Êdî ziyana vê yekê li ser çandinî, pîşesazî, bazirganî,
 aborî, avahî, hevterazûya jîngehê û tendirustiyê
 hebû, heta ku ev rewş bû yek ji hokarên nexweşî,
hejarî, koçbûn û mişextiya welatiyên kurd ber bi de-
 verên din ên Sûriyê ve, ku nebûna avê ji wan re bû
derdekî giran.

 Gellek jêderên avê li Rojavayê Kurdistanê hene,
 weke Baran, çem, çavkanî, bendav û golan. Ji wan jî
 Çemên Xabûr, Dicel, Ferat, Efrîn û Ceqceq, lê weke
ku tê xwestin, sûd ji van jêderan nayê dîtin.
 Bi ser de jî yedeka avê li Rojavayê Kurdistanê rastî
piştguhkirin û miçiqînê hatiye, lê li şûna çareser-
kirinê, Hikûmeta Sûriyê ev rewş bêhtir têk bir û zi-
yan berfirehtir kir.
 Bi sedema kolana heremekî ji bîran re jî, ava bin
 zeviyê berdewm di kêmbûnê de ye, heta astekê ku

metirsiya nemana wê heye.
 Yek ji kêşeyan li Rojavayê Kurdistanê jî nepakiya
vê avê ye, herwiha bikaranîna wê bi awayekê nerê-
 kûpêk, êdî di encamê de av bêhûde tê xerckirin ku
 ne ji vexwarinê re, ne jî ji çandinî û pîşesaziyê re
dimîne.
 Ev rewş asayişa avê dixe ber metirsiyeke mezin û
 krîza avê dibe beşek ji krîza Rojavayê Kurdistanê bi
 giştî, di nav de jî, ku ber bi
zuwabûnê ve diçe.

 Piştî bi dawîbûna şerê cîhanê
yekem di sala 1919an de û parve-
 kirina dewleta Osmanî ya şikestî
 di cengê de li ser destên dewletên
Hevalbend , Peymana Sîver li Pa-
rîsa paytexta Fransayê di 10ê te-
 baxa 1920an de hate mohrkirin di

navbera herdu aliyan de .
General Şerîf paşa yê kurd û en-
 damê Komeleya Te`alî Kurdistan
ku li Parîs bi cih bûbû û berê nû-
 nerê dewleta Osmanî bû karîbû
 karekê mezin bike ji doza gelê
 xwe re , û mafê çarenivîs bi dest
 bixe di hundirê vê peymanê de ,
 û taybet hersê bendên 62,63,64

derbas bike .
 Peyaman Sîverê yekem peymana
 navdewletî bû ku mafê netewa
 kurd bi cih tîne , lê mixabin piştî
sê salan di 1923an de dewle-
 tên Hevalbend li vê peymanê û
mafên gelê kurd zîvirîn û peyma-
 nek nû li Lozana Swîsrayê Îmze
kirin bi tirkan .

 Di 15ê tebaxa 1984an de
 li Bakurê Kurdistanê piştî çend
 salên rawestana şoreşên çekdarî
 , Partiya Karkerên Kurdistanê
dest bi karê çekdarî kir .
 PKK ku di 29-11-1978 an de

hate damezirandin mîna par-
 tiyeke çepgir , ji karên çekdarî
 re xwe amade kir li Bîqa` ya
 Libnanê û rahênan endamên
 xwe li wir wergirt piştî daketin
 serokê wê Eblullah Ocalan li
 ser axa Sûriyê û peywendiyên
 wî bi rijêma Hafiz Elesed re ku

 desthelatdar bû li Libnanê , di
15ê tebaxê de dest bi şerê çek-
 darî kirin ku berdewame ta niha
 . Cihêbasê yê ku yekem partiya
 Bakurê kurdistanê PDK e bû di
 salên 1963an de li ser destên
Barzaniyê nemir hate damezi-
randin.

 Berdevkê Wezareta Derve
ya Amerîkayê John Kirby ra-
 gihand: “Tikirye li Sûriyê tenê
 şerê DAIŞê dike nek şerê YPGê
 û avakirina Herêma Aram li
Sûriyê jî di rojevê de tine ye.
 Berdevkê Wezareta Derve
 ya Amerîkayê John Kirby di
 daxuyaniyek rojnamevaniyê
 de behsa şerê li dijî DAIŞê li
 Sûriyeyê, avakirina Herêma
Aram li Bakûrê Sûriyê, tevlîbû-
 na Tirkiyeyê di hevpeymaniya li
 dijî DAIŞê de û herwiha êrişên
balafirên Tirkiyeyê bo ser bare-
gehên PKKê li Başûrê Kurdis-
 tanê kir û helwesta Amerîkayê

aşkere kir.
 John Kirby di vê daxuyaniyê de
 got: “Mijara avakirin Herêma
 Ewle li Sûriyeyêr bi ti awayî
nehatiye gotûbêjkirin.”
 Kirby derbarê êrişên balafirên
 hevpeymanan li dijî çekdarên
 DAIŞê li Sûriyê de û egera wê
 yekê ku rê li pêşiya balafirên

 hevpeymanan were girtin, got:
 “Ti hêzek li navçeyê nikare rê li
pêşiya firîna balafirên hevpey-
manna bigire.”
 Berdevkê Wezareta Derve ya
 Amerîkayê derbarê êrişên wan
çend rojên dawiyê yên bala-
 firên Tirkiyeyê li dijî baregehên
 çekdarên PKKê de jî helwesta
Amerîkayê bi vî awayî anî zi-
 man: “PKK rêxistineke terorîst e
 û mafê Tirkiyeyê ye bergiriyê li
xwe bike.”
 Herwiha Berpirsekî pilebilind
di Wezareta Bergiriya Amerî-
 ka (Pentagon) de ragihand ku ti
 rêkeftin di navbera Amerîka û
 Tirkiyê de tineye ji bo avakirina
navçeyek li dijî firînê li Sûriyê.

Ciwan

BÛYERÊN VÊ HEYVÊ DI DÎROKA KURD DE :

 Salih Mislim: PDKê gelek
çek dane me

 Hevserokê PYDê
 Salih Mislim aşkere
kir ku çek û pêwis-
 tiyên leşkerî li rêya
bazara reş, hêzên Kur-
 dî, hêzên Pêşmerge
 û PDKê digihe destê
wan.
Salih Mislim ji Ro-
 jnameya El Heyat a
 Londonê re aşkere kir
 ku çek û pêwistiyên
 leşkerî bi rêya bazara
 reş, hêzên kurdî, hêzên
 Pêşmerge digihe destê

 wan û her wiha Partiya
 Demokrata Kurdistanê
jî gelek çek dane wan.
 Mislim got ku ji aliyê
 leşkerî ve tenê Başûrê
 Kurdistanê hevkariya
wan kiriye.
Mislim derbarê pêwen-
diya xwe ya ligel Sero-
 kê Herêma Kurdistanê
 Mesûd Barzanî jî got
ku, bêguman pêwen-
 diyek me yê birayane
 heye, rêz û hurmeta
min ji wî re heye.

Rûdaw 
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 Hesekê bi temamî hat rizgarkirin

 Dêrik- Endamekî T.C.Kê ji
aliyê asayişê ve hatiye girtin

Barzanî: Nabe Tirkiye li hember lêdana DAIŞê li kurdên Bakur û Rojava bide
Barzanî: Hebûna kurdan li Tirkiye û navçeyê rastiyek e

Balafirên Tirkiyeyê baregehên PKKê bombebaran dikin

Herêma Kobanî bi temamî hatiye rizgarkirin

 Tevahiya bajarê Hesekê yê Rojavayê
 Kurdistanê ket bin kontrola hêzên YPG û
rêjîma Sûriyê.
Şervanên YPGê devera Seken Şebabê ya ba-
 jêr û hêzên Sûriyê jî taxa Zihûr ji destê DAIŞê

 derxistin. Bi vî awayî tevahiya bajarê Hesekê
ket bin kontrola YPG û hêzên rêjîmê.
Balafirên şer ên Sûriyê derdora taxa Pan-
 orama ya bajêr dan ber bombeyan lê li hinek
 cihên Panorama, dengê teqînê tê, ev jî nîşan
 dide ku hinek çekdarên DAIŞê li wan deran
mane.

Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Bar-
 zanî ragihand ku, pêngava tevlîbûna Tirkiyeyê
 di hevpeymaniya navdewletî de girîng e, lê
 nabe ew tevlîbûn li hemberî lêdana kurdên
Bakur û Rojavayê Kurdistanê be.
 Barzanî pêşwazî li Balyozê Brîtanya li Iraqê
Frank Bakir û şandekî pê re kir û di wê hevdî-
 tinê de behsa rewşa dawî ya Tirkiyeyê û aloziya
di navbera artêşa wî welatî û PKKê de kirin.
 Serokê Herêma Kurdistanê biryara Hikûmeta
 Tirkiyeyê ya ji bo beşdarîkirina di şerê li dijî
 DAIŞê de bi pêngavekî girîng û bi bandor da
zanîn, lê tekez kir ku nabe ew tevlîbûn di he-
 vpeymaniya navdewletî de li hemberî lêdana
kurdên Tirkiye û Sûriyê be.
Barzanî di wê hevdîtinê de, her wiha dilgi-
 raniya xwe ji ber têkçûna rewşê û pêşketinên
 leşkerî di navbera Artêşa Tirkiyeyê û PKKê de
 nîşan da û tekez jî li wê yekê kir ku ne Herêma
 Kurdistanê siyaseta PKK yan Tirkiye datîne,

 lê belê piştevaniya pêvajoya aştî û gotûbêjan
e.
 Mesûd Barzanî wiga got: “Şer çareseriyekî
 xerab e, em daxwaz ji herdu aliyan dikin ku
 vegerin ser bingeha pêvajoya aştiyê, ji ber ku
 aştî û xebata siyasî xizmeta berjewendiya gelê
kurd û Tirkiyeyê dike.”
 Ji aliyekî din ve, Serokê Herêma Kurdistanê
 pêşwazî li Balyozê Almanya li Iraqê Ikhard
 Birus jî kir û di wê hevdîtinê de jî derbarê
 alozî û pêşhatên dawî yên di navbera Artêşa
 Tirkiye û PKKê de, Barzanî tekez kir ku li
 ser wê yekê helwesta Herêma Kurdistanê û
 Almanya nêzîkî hev e ku herdu alî dilgiran
 in ji serhildana şer û danustandina çendîn sal
baştir e ji yek saet şer.
Barzanî di wê hevdîtinê de tekez kir ku he-
 bûna kurdan li Tirkiye û navçeyê rastiyek e û
 divê hemû aliyek vê rastiyê bibînin. Herwiha
da zanîn ku, ligel vê yekê de jî bi navê serxisti-
 na aştiyê pêwîst e aliyên kurdî jî bi rastbînane
li pêşhatan binerin.

 YPGê û hêzên din ên Volkana Feratê,
 bajarokê Sirrînê li başûrê bajarê Kobanî ji
destê DAIŞê derxistin.
 Hêzên Odeya Operesyonên Volkana

 Feratê, bi piştevaniya balefirên şer yên
 hevpeymaniya navdewletî bajarokê Sirrînê
bi temamî ji dest rêxistina DAIŞê derxistin.
Piştî kontrolkirina bajarokê Sirrînê, rêxisti-
 na DAIŞê bi temamî ji nav sînorên herêma
Kobanî hat derxistin.

 Bajarokê Sirrînê derdora 40 km li başûrê
 bajarê Kobanî dikeve. Herdu neteweyên
 kurd û ereb tê de dijîn. Sirrîn nêzîkî 2 salan
 di destê DAIŞê de ma û çepera herî dawî
 ya çekdarên DAIŞê li herêma Kobanî ya
Rojavayê Kurdistanê bû.

 Endamekî Tevgera
 Ciwanên Kurd (T.C.K)
li bajarê Dêrikê yê Roja-
 vayê Kurdistanê ji aliyê

asayişê ve hat girtin.
 Bi hênceta leşkeriya
 neçar, asayişê endamê
 me yê bi navê Fener
 Hemû li cihê karê wî
girt. Fener Hemû ji Du-

şemê ve girtî ye.
Hemû xelkê gundê Ro-
 bariya ye û li Rimêlan
 fermanber e, herwiha
 bi dehan xortên din di
 vê demê de wek wî bo
 leşkeriya neçar bi zorê
hatine girtin.
 Fener Hemû berpirsê
 Ofîsa Şêwermendiyê di
Desteya Dêrikê ya T.C.
 Kê de û niha xwendina
 xwe berdewam dike,
 herwiha bavê 2 zaroka
ne.
 Tê zanîn ku Rêveberiya
 Xweser li Rojavayê
 Kurdistanê di bin navê
 leşkeriya neçar de rojane
 xortan bi zorê digire û
çekdar dike.

 Balafirên şer
ên Tirkiyeyê ba-
 regehên PKKê li
 Qendîl, Amêdî û
Soranê bombeba-
ran dikin.
Balafirên Tir-
 kiyeyê navend û
 kampên Partiya
Karkerên Kurdis-
 tan (PKK) yên li
 Gelî Baziyan a li
 navçeya Amêdî ya
 girêdayî parêzgeha
Dihokê ve bombe-
baran dikin.
 Li sînorê bajarokê
 Jarawe û li Qendîlê
 balafirên Tirkiyeyê
gundên Rezge, Ma
 redo û Şînawe bi

 dijwarî bombebaran
 dikin û di encamê
 de ziyaneke mezin
gihîşt çandiniya xe-
 lkê herêmê û gelek
rez û bax şewitîn.
 Ji aliyekê din ve
hat ragihandin, ba-
 lafirên Tirkiyeyê
 li navçeya Soran a
 girêdayî parêzgeha
Hewlêrê jî bi ser es-
manê deverên de di-
 gerin û li çend cihan
 li navendên PKKê
dane.
 Balafirên artêşa
Tirk ji roja 24ê Tîr-
 mehê ve herêmên
 ser sînorê Başûrê
Kurdistanê û kam-
 pên PKK’ê dide ber
bombeyan.

T.C.K
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االئتالف السوري يرحب بإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، على أن يكون الهدف منه محاربة داعش

لمناقشة  الــســوري،  الوطني  االئتالف  في  السياسية  الهيئة  2015م  يوليو   30 الخميس  اجتمع 
مقترح المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، حيث أكد نائب رئيس االئتالف هشام 
السياسي  الحل  بأن  ومؤمن  وثوابتها،  السورية  الثورة  بمبادئ  متمسك  االئتالف  أن  على  مروة 
فيها  بما  الصالحيات  كاملة  االنتقالية  الحكم  هيئة  بتشكيل  والقاضي  جنيف  بيان  إلى  المستند 
تطلعاته. وتحقيق  السوري  الشعب  معاناة  إنهاء  على  القادر  هو  الجمهورية  رئيس  صالحيات 
بدوره حث رئيس االئتالف الوطني السوري خالد خوجة أعضاء الناتو الذين اجتمعوا في بروكسل بطلب من 
تركيا، على دعم إنشاء المنطقة اآلمنة في شمال سوريا، على أن يكون الهدف منه محاربة داعش، وضمان 
حماية المدنيين من إرهابه، والحد من إجرام نظام األسد الذي يقصف المدن اآلمنة بالبراميل المتفجرة.
تنظيم  تهديد  يعالج  شامل  نهج  لتنفيذ  جديدة  فعالة  آليات  إيجاد  ضــرورة  على  خوجة  وأكــد 
الرئيسية  والعقبة  والدولي،  اإلقليمي  لألمن  تهديد  أكبر  يشكالن  واللذين  األســد،  ونظام  داعــش 

الراعية بطرق غير مباشرة إلرهاب داعش. أمام أي حل سياسي في سوريا، وسط دعم الدول 
الجذري  تنظيم داعش  والسبب  أعلنت عنها تركيا مؤخرالمواجهة  التي  بالمبادرة  ورحب خوجة 
لها نظام األسد على الحدود التركية السورية، بما في ذلك إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية، 
مضيفا إن المنطقة اآلمنة هي خطوة أولى هامة لضمان الحماية الالزمة للمدنيين في جميع سورية.
ــمــجــمــوعــات الــمــحــلــيــة  ــل ــــالف الـــوطـــنـــي مــســتــمــر بــتــكــثــيــف دعـــمـــه ل ــت ــ ــى أن االئ ــل ــار ع ــ ــ وأش
تحافظ  والـــتـــي  ــة،  ــوريـ سـ أنـــحـــاء  جــمــيــع  فـــي  ــة  فــعــال ــيــة  مــدن إدارة  لــضــمــان  األرض  عــلــى 
المحتاجين. ــى  إلـ ــيــة  اإلنــســان ــمــســاعــدات  ال ــول  وصــ متضمنة  األســاســيــة،  ــات  ــخــدم ال عــلــى 
نظام  جريمة  المسلط  سالم  الــســوري  الوطني  االئــتــالف  باسم  الناطق  ادان  آخــر،  سياق  وفــي 
على  مؤكدا  شهيدا    25 ضحيتها  راح  ــب  إدل بريف  سراقب  في  بمجزرة  تسببت  التي  األســد 
العالم. في  مأجورة  قتل  عصابة  أي  عن  يختلف  ال  وإجــرام  إرهــاب  نظام  هو  األســد  نظام  أن 

العدد )1( السنة االوىل  أوائل آب  2015

المتالحقة  ــداث  األحـ تؤكد 
والمتسارعة في آن واحد، 
أن إيران وتركيا في سباق 
الحـــــراز قصب  مــحــمــوم 
السبق في أن تكون شرطية 
المنطقة عبر تقديم خدمات 
الثمن  ومــدفــوعــة  مجانية 
األمريكية  المتحدة  للويالت 
من  ولعل  عموما،  والغرب 
االتجاه  هــذا  تجليات  أبــرز 
خارطة  رســم  فــي  الجديد 
التحالفات الجديدة في المنطقة بصورة دقيقة، كان والدة االتفاقين: 
الغربي - االيراني، والتركي - األمريكي، والتي خرجتا الى الوجود 
بعد الكثير من التأجيل والتسويف لقطف ثمار أكثر أهمية من قبل 
الدولتان اللتان كانتا تهيمنان على المنطقة باسم االمبراطوريتين 
العثمانية والصفوية منذ القرن السادس عشر بكل صالفة، وليس 
بخاف أن الدولتان تريدان إعادة أمجاد اتفاقات غابرة مثل: سعد 

آباد وحلف بغداد، وغيرها لمحاصرة الحلم الكوردي في العيش 
القرن  من  التسعينيات  بداية  في  تفعل  كانت  كما  تماما  بحرية، 
الماضي بعد بروز جنوب كوردستان كقوة ناهضة في المنطقة، 
تكافحان بشدة الستخدام  القوتين  هاتين  أن  األمر  والجديد في 
المستوى  على  وخطره  داعش  تنظيم  بروز  بعد  العالمي  الهلع 
الدولي، ووضع السم في الدسم وإلحاق الكورد بقائمة اإلرهاب 
العالمي، ولكن ثمة أمور تقف أمام هذا السيناريو المرعب، وأهمها: 
ــل  ــث مــم بــــــــارزانــــــــي،  ــود  ــ ــع ــســ ــ م الــــــســــــروك  ــة  ــمـ ــكـ - حـ
ــي ــمـ ــالـ ــعـ ــوى الـ ــ ــت ــســ ــ ــم ــ ــى ال ــ ــل ــ ــب الـــــــكـــــــوردي ع ــ ــع ــشــ ــ ال
ــي دحــــــر داعــــــش.  ــ ــارة قـــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــه فـ ــ ــسـ ــ - جـ
- قوة المقاتلين الكورد في سوريا، واقترابهم من هدم عاصمة االرهاب. 
بــــــاكــــــور حــــــــول حــــزب  فــــــي  الـــــــكـــــــورد  ــاف  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ  -
ــن األصـــــــــــــوات ــ ــ ــي ــ ــ ــالي ــ ــ ــى م ــ ــ ــل ــ ــ ــي حـــــــــــاز ع ــ ــاســ ــ ــ ــي ــ ــ س
ــة ــق ــط ــن ــم ــي ال ــ ــة إيـــــــــران وأدواتـــــــهـــــــا فـ ــعـ ــمـ - ســــــوء سـ
- الوثائق المتعلقة بعالقة أردوغان ونظامه مع اإلرهابيين في المنطقة.

ولم  غرفتك  غــادرت  المدينة،  المطر  فيها  اقتحم  التي  الليلة  في 
قوية  طرقات  صوت  سمعت  حين  متأخرة  الساعة  كانت  تعد. 
القصف.  يشبه  دويـــا  ويــصــدر  يــتــهــاوى  أن  قبل  الــبــاب  على 
ــون مــطــفــأة، عبثوا  ــي دخـــل ثــالثــة رجـــال بــلــبــاس أســــود، وع
وبعثروها  مزقوها  كتبك..  على  داســـوا  غرفتك،  بمحتويات 
ــي كتبتها لــك. ــت ال فــي كــل مــكــان، وأخـــــذوا رســائــل ســيــنــم 
ما  بقدر  يؤلمك شــيء  لن  جــرى،  ما  تعرف  أنــك حين  أدرك   
سيؤلمك فقدان تلك الرسائل التي كنت تمعن النظر فيها كل ليلة، 
وتضمها إلى صدرك وتبكي. حين سيفتحون تلك الرسائل، لن 
من  إن  يجيدونه.  ال  ألنهم  الحب  ذلك  يفهموا  لن  يفهموا شيئا.. 
عالم  إلى  للخروج  فرصة  أول  في  النور  سيلعن  الظالم  اعتاد 
الضوء. هل تزودت بما يكفي من عطر تلك الرسائل.. هل شممتها 
يبرحك.  لن  الــذي  الشوق  وطــأة  من  لتخفف  لثمتها  هل  كفاية، 
ضربوا طمبورك بالحائط، ثم داسوا عليه بحقد، كأنهم ينتقمون 
به منك، وحين خرجوا من غرفتك، التفت أحدهم إلى أبي، وبصق 
في وجهه، ثم قال: إن لم تكن كلبا.. وقبل أن يكمل، وقفت شيرين 
أمامه وبصقت عليه، ثم صرخت في وجهه. سارع أحدهم كالثور 
وهو يعض بأسنانه على شفته السفلى وصفع شيرين التي سقطت 
واأللــم  بالغضب  الممتقع  وجهها  في  ــت  ورأي الشجرة،  بجانب 
بذلك  شيرين  فيها  أرى  التي  األولى  المرة  كانت  أمي..  صورة 
النزق، ورحت أتساءل أي وحش كان نائما في داخلها واستفاق؟. 

***
 حين كانت سينم تزور شيرين وتجلسان في فناء الدار لم تكن 
تسعك الفرحة، ومن غرفتك كنت تتقصد أن يمأل صوت طمبورك 
شيرين..  حديث  تسمع  بأنها  تتظاهر  سينم  كانت  البيت،  فضاء 
لكنها كانت تستسلم لألغاني التي كنت تغنيها، بينما يخفق قلبها 
كطائر وتغيب في نشوة تشبه الحلم، كانت تعرف أنك تغني لها، 
وكنا كذلك نفهم األمر. حتى حين كانت شيرين تعود من زيارتها 
عن  الحديث  بخبث  تتجاهل  شيرين  فيما  حولها  تتحلق  لسينم 
سينم وهي تعرف أنك تتحرق لسماع أي شيء عنها، فتبدو كطفل 
حرم من لعبته فاغرورقت عيناه بالدمع، وما أن تخبرك شيرين 
أنها سألت عنك وإنها تبعث بسالمها إليك حتى تنفرج أساريرك، 
تبتسم بفرح وتقبل شيرين بحرارة وتمضي إلى غرفتك، فتشرع 
في الغناء أو كتابة رسالة جديدة. كانت شيرين تحاول أن تشرح 
لك في كل فرصة أن االحتفاظ بسينم يعني التخلي عن أشياء 
أخرى، كانت تردد إن الحب ال يمكن أن يولد بين حقول األلغام.. 
وإال سيكون حب معرضا للقنص ببندقية قناص يمتهن قتل األمل. 

 ***
عرفنا بعد شهرين أنك مضيت إلى الجبال، أذكر أنك حدثتني مرة 
لم يمض البعض إلى هناك.. لقد قلت إن علي أن أفهم كل شيء 
من اآلن، كنت تحسبني كبيرا، أو هكذا أردتني. حتى حين كسرت 
ساقي، أخذت تصرخ في وجهي: - الرجال ال يبكون..!! لكن لم 
كنت تبكي وأنت تقرأ رسائل سينم، وتبللها بدموعك، كنت أراك 
من النافذة وأنت تبكي، ألم تكن رجال حينها؟. عندما ماتت أمي 
لم تخرج من غرفتك، كنت أعرف أنك تريد أن تخفي دموعك 

عن اآلخرين.. 
وفـــــــكـــــــرت 
ما  نحو  على 
بـــأن الــرجــال 
يـــحـــتـــاجـــون 
ــن  ــن حــي ــ ــي ــ ب
أن  وآخـــــــــر 
ــوا  ــ ــ ــرب ــ ــ ــه ــ ــ ي
ــرة  ــكـ ــن فـ ــ ــ م
الرجولة، وأن 
دون  يــبــكــوا، 
أن يمسوا في 
رجــولــتــهــم.. 
ــقــط  ــــس ف ــي ــ ل
بل  يبكوا،  أن 
يصرخوا  أن 
ـــا. لــم  ــضــ ــ أيـ
لم  أفهم  أكــن 
هؤالء  اقتحم 
بذلك  منزلنا 
ــد، كــان  ــحــق ال
السؤال شبحا 

يرتاد المخيلة، هل تعرف ماذا فعل أبي حين سألته عن ذلك، لقد 
صفعني وقال لي: إياك أن تعود إلى مثل هذه األسئلة، وإال.. ثم 
أدار ظهره لي، وخرج من البيت. في إحدى الليالي سمعت الباب 
نظرت  وحين  سعاله،  وصوت  أبي  خطوات  سمعت  ثم  يطرق، 
من نافذتي، وجدت رجال طويل القامة يقف مع أبي وكان يبدو 
حزينا، أما وجه أبي فقد كان يشبه وجه كائن آخر، وخيل إلي 
بأنه كان يبكي؛ ثم عانقه الرجل وغادر. فجأة هرعت شيرين إلى 
الذي  وبدا صوتها  واحتضنته  مكانه  في  جامدا  بقي  الذي  أبي 
قلب  أحرقت  لقد   - عميقة:  هوة  من  يخرج  كأنه  بالبكاء  اختلط 
أختك يا شاهين، ماذا سأقول للمسكينة سينم حين تعرف، كيف 
الناس  وقال  شاهين،  على  يعثروا  لم  إنهم  قالوا   .. سأخبرها؟ 
إنهم لم يروا شيئا -فيما بعد-حين توقف الرصاص، سوى أنهم 
شاهدوا الزنابق تمأل المكان على نحو مفاجئ.. وقالوا إنها لم تكن 
يوما ما تنبت هنا. قال آخرون في تلك الليلة انبعث صوت األيائل 
في ذرى الجبال المجاورة بشكل جنوني وكأن قطيعا من الذئاب 
عميق: واد  من  ينبعث  ما  امــرأة: سمعت هسيسا  قالت  داهمها. 
ــم  ــ أل ــي،  ــ ــق ــ ــش ــ ال أيــــهــــا  ــد،  ــ ــن ــ ــام ــ ــي يـــــا ســ ــد..  ــ ــن ــ ــام ــ ــي  - ســ
أخــــــبــــــرك أنــــــــه لــــيــــس فــــــي صــــيــــد األيـــــــائـــــــل خـــيـــر. 
قال أحدهم: سمعت أن النساء كن يمضين لجلب الماء فيسمعن صوته 
ينساب مع تدفق الينبوع، فيجلسن لساعات يرهفن السمع لصوته 
وكن يعدن دون أن يجلبن الماء، شاردات كأن بهن مس ما، وقال 
آخر إن رعاة الجبال رأوه هائما على وجهه يحمل طمبوره ويغني:
.. أراك  وال  ــة  ــيـ ــالـ عـ ــال  ــ ــب ــجــ ــ ال ســـيـــنـــم  لــــى  لـــــــى..   -  

حتالفات املنطقة واثرها على القضية الكوردية

شاهني ناطور اجلبال العالية

البداهة  من  لعله 
ــول بــأنــه ما  ــق وال
بالمطلق  أجحف 
ثـــقـــافـــة أي  ــي  ــ ف
شعب بقدر ما تم 
بحق  اإلجـــحـــاف 
الكوردية  الثقافة 
وبـــــــــاألخـــــــــص 
ــب  ــ ــان ــجــ ــ فــــــي ال
الـــمـــيـــثـــولـــوجـــي 
ــه، عــلــمــا بــأن  ــن م
الثقافة  هذه  عمق 

والموسومة حتى لحظتنا هذه/ الثقافة الكوردية 
/ بأنها من ثقافات الشعوب الشفاهية، أي التي 
العلمي  التعريف  وفــق  تؤرشف  أو  تــدون  لم 
ولكل  ايضا  البداهة  من  ولعله   . أنماط  لهكذا 
الثقافة تكاد ان تلخص وتجذر  متتبع أن هذه 
الوعي  بــدايــة  وســيــاقــات  انتماءها  عمق  فــي 
اإلنساني في ميزوبوتاميا / بالد مابين النهرين 
/ البل أن الكثير من األغاني والرقصات، البل 
من  وبالرغم  الشعبية  والحكايا  األمثلة  وحتى 
الطقسية  تعاقب كثير من األديان، وكذا اآللهة 
األنثوي،  أو  الذكوري  بطابعيها  الجنسية  أو 
ناهيك عن النمطية المجتمعية كانعكاس للبيئة 
المهن  ظهور  ثم  ومن  الرعوية  أو  الزراعية، 
وحرفيوها  آلهتها  لها  بــرز  كحرف  العديدة 
مثل / زمبيل فروش، هسنكر وجوتيار، شفان 
السياق  وهــذا  الطبيعي  من  وكــان   / كافان   _
لم  إن  يهمشه  أو  ــدم،  ــ األق ــادم  ــق ال يلغي  أن 
للظاهرة  تتبع سريع  وفي  اإلطــالق،  على  ينهه 
ذلك  نرى  الكوردية  الثقافة  في  الميثولوجية 
ووجودهما،  النقيضين  بين  األزلــي  الــصــراع 
بمسمى  عنونت  والتي  اآلخر،  يرفد  وكل  البل 
الموت والحياة ومن ثم الموت والحياة وهكذا 
دواليك كإنعكاس طبيعي لنمط الحياة المعيشية 
تماس  في  وبالتالي  زراعي،   / رعوي  لمجتمع 
ثم  ومن  ودومــوزي،  إينانا  وأسطورة  مباشر 
الخريف والربيع، أو الشتاء والصيف كتفسير 
بعمق  فتجسدت  الظاهرة  لهذه  مالزم  طقسي 
قسم  والذي  الكوردي،  النيثولوجي  الوعي  في 
الغناء  على  أصال  المرتكز  فولكلوره  بالتالي 
ومتوالية / بي زوك، الخريف / و / بوهاريان، 
الموت،  لظاهرة  جديد  من  وكتجسيد   / الربيع 
والحنين،  والحسرة  اللوعة  وبالتالي  الخريف، 
والبهجة  الفرح  كطقاطيق  بوهاريان  ونقيضها 
حفلة  مراسيم  أضحت  أو  فكانت  والــســرور، 
الزواج الكوردية تجسيد ايمائي وصدى حركي 
والذي  الرافدي،  الميثولوجي  التراكم  لمجمل 
يجسد ظاهرة الخليقة منذ زمن العتمة الكبرى 
عن  السماء  انفصال  ثــم  ومــن  الهيولى  ــى  ال
األرض، وبالتالي تالزمهما األزلي كحالة تالقح 
بين أبسو إله السماء، وتامات / تعامات / اإللهة 
عهد  اشتقاقات  ندخل  وهنا  األرض،  أو  األم 
سومر وبدايات الوعي البشري والتدوين فنلمح 
آفدار / آبدلي _ آبدار / وممو وأيضا هنا كإله 
مربوط بالسالسل فوق الينابيع والمياه العذبة 
ولن يفوتنا هنا بالمطلق ذلك اإلكتشاف المذهل، 
وإن كانت عبارة عن قراءة جديد لمعنى كلمة 
اللغة  قراء  فسرها  والتي  السومرية،   / ننتي   /
سيد  تعني  أنها  على  الكالسيكيين  السومرية 
حواء  هو  األكيد  معناها  بأن  ليتبين   !! العضو 
 jîn  / أضيف  وأنا  بالعربية،  وحياة  بالعبرية 
علماء  ذهول  وطبعا وسط  بالكوردية،  چين   /
وباختصار  الشديد،  واستغرابهم  السومريات 
 / / أو  شديد: من منا ال يتذكر / بوك باران 
دم و دم كيسكي قدم / وحاالت أفراح العرس 
الكالسيكية، واألهم سلسبيل القصص والمالحم 
والحكايا الشعبية .. سيامند وخجي، يشمراري، 
كه  الوك  فـــروش،  زمبيل  سينم،  وزيـــن،  مــم 
جك، إضافة الى العشرات من قصص الوك و 
گوري، أو كجل، ولعل المثل الكوردي وبقصته 
المشهور تلخص كل هذه الظواهر مضافا لها 
تطور الوعي البشري، وبالترافق أو كإنعكاس 
البيئة  مع  اإلرتباط  ومــدى  حياته  نمط  لتغير 
زراعــي،   / رعــوي  لمجتمع  الطقس  وباألخص 
تاڤي  ژه  تاڤك   / عنوان  من  أكثر  له  والمثل 
نيشاني هيچايي زير وزيڤي خوراساني / أو / 
طاڤك ژه طاڤين بوهاري هيچايه ملك وأمالمي 
 / كــوري  كجل،   / ظاهرة  فنرى   / خوراساني 
والقمر  الشمس  وكــذا  حلمه  تــالزم  وبالتالي 
المعدن  اكتشاف  بين  الجدلية  العالقة  وتلك 
وترويض الحصان، وبالتالي ظاهرة الخصوبة 
والــمــرتــبــطــة عــضــويــا، ومـــن جــديــد بشكلها 
أن  وكيف  وتعامات  أبسو  وعالقة  اإليحائي 
غياب التالقح / على سبيل المثال / يؤدي ليس 
فقط الى إخالل التوازن العضوي فقط بقدر ما 
الوعي  وبالتالي  الفكري،  التوازن  على  تنعكس 
العقلي ايضا، وقد تجلى ذلك في مرض والدة 
انهارت بعيد موت زوجها، وكيف  التي  الملك 
أو  حل،  ايجاد  عن  عجزوا  الحكماء  جميع  أن 
تبرير، أو توصيف لحالتها سوى كجل، وكان 
التالقح، وبالتالي  أو  التواصل  الحل من خالل 
الى حالتها  فتعود  األزواج  معاشرتها معاشرة 
أسبقتها  وقــد  والمنشرحة  المرحة  الطبيعية 
اقتصاديا  تنعكسان  لظاهرتين  كجل  توصيف 
أيضا،  وعيها  وبآفاق  المجتمعي  التطور  في 
والقصة ككل ووفق تقاطعات سردها المتعددة.

يتبع في العدد القادم ..

من دون سياسة وإن كانت في صميمها .. سياسة
 وليد حاج عبدالقادر 

د. علي ميراني وداد سيفو- فيينا

خاص لصحيفة)           (

خاص لصحيفة)           (

ال أحد ينتظرك
الحديد الذي احتكت أسنانك 

به
األبواب بطالئها المقشر

واألصابع التي علقت بها 
رائحة الدخان

المنزل الذي مر الوقت به
كل الوقت

وأنت تبحث عن زاوية مناسبة 
لرأس السرير

لرأسك
زاوية

تسند عليها يدك قبل أن تفغو
ال أحد ينتظرك

المدخنة التي بنى الدوري فيها عش،
يليق كفنا لقلبك

الصغير،
الجريح

مضى الشتاء
وأبت أن تغلق فوهة الريح
في وجه قدميك الباردتين..

ال أحد ينتظرك
الدلف في المطبخ الهابط على مؤنتك

لهذا الشتاء،
لكل شتاء

العناكب
مخطوطة السقف المحرفة

والقطن
بين قلبك المدمى وقميصك األزرق ..

جرحك ينز
كمقبرة تستغيث ،

من كثرة الطين الرطب..
ال أحد ينتظرك

تماما،
كقبر بال دموع تخفف وحشة الرحيل

كأنت،
كظلك

ال أحد ينتظرك
***
لو أن!

لو أن لهذا القلب أن يختبر،
وهني وأنا أصرخ إني متعبة،

لوأن له أن يبصق عويله بوجه هذا العالم المنافق،
لو أنه فقط يتوقف عن ضخ الضحكات

لو أنه اليستجيب للبكاء وال للكالب الشاردة،
ال يغلق الجفن المنتظر الموت بعيون مفتوحة

لو أنه أحمق غبي
اليعلم أن الطريق إلى جسدي دمه،

اليعلم أن اللون القاني كفيل باالحتضان
كفيل بغسل التراب
كفيل بغسل الدمع

لو أنه قلب بما يكفي
ليأخذ القرار

لو أنه قلب بما يكفي ألصبح باردة
أليق بطين رطب

أليق بموت ال يعرف طريق العودة
إلى هنا

قلب بما يكفي ألموت
كما أنا

ال أحد ينتظرك

فراس محمد

خاص لصحيفة)           (
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أفتتاح مبنى مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية 

اليويفا يرشح بالتيني لرئاسة الفيفا آخر أخبار سوق االنتقاالت 

السويسري فيدرر ينسحب من بطولة مونتريال للتنس

يرشح  القدم  لكرة  األوروبـــي  االتحاد 
رئيسه الفرنسي ميشيل بالتيني لرئاسة 
الفيفا . الــقــدة  لــكــرة  ــي  ــدول ال االتــحــاد 
عمومية  جمعية  انعقاد  المقرر  ومــن 
استثنائية للفيفا في شباط فبراير القادم 
النتخاب رئيس جديد خلفا للسويسري 
جوزيب سيب بالتر الذي قدم استقالته 
خامسة  بوالية  فــوزه  من  اسبوع  بعد 
لرئاسة الفيفا إثر عاصفة هزت أركان 
الرشوة  و  الفساد  قضايا  بسبب  الفيفا 
. العالم  في أكبر منظومة رياضية في 
ــوري  ــك ــك ســيــنــافــس بــالتــيــنــي ال ــذل ب
ــذي  ــ الـــجـــنـــوبـــي تـــشـــونـــج مـــونـــج ال
ــان نــائــبــا ســابــقــا لــرئــيــس الــفــيــفــا . كـ
هذا و بعد ساعات من إعالن ترشحه , 
خرج األمير علي ببيان ينتقد فيه ترشحه 
و  الفساد  في  منغمس  الفيفا   : قــال  و 
يجب أن تنتهي ثقافة الترتيبات السرية 
نضع  أن  يجب   , الكواليس  وراء  فيما 
حدا لالتفاقات التي تتم تحت الطاولة .
خــســر  عـــلـــي  ــر  ــ ــيـ ــ األمـ أن  ــر  ــ ــذك ــ ي
ســــبــــاق رئـــــاســـــة الـــفـــيـــفـــا أمـــــام 
الــســويــســري جــوزيــف ســيــب بالتر 
افريقيا  تقابل  لم  اخــر    جانب  .ومــن 
ترشح ميشيل بالتيني لرئاسة االتحاد 
الصالت  رغم  بحماس  )الفيفا(  الدولي 
القوية لفرنسا مع القارة في كرة القدم.
ــن تــأكــيــد بــالتــيــنــي أنــه  ــوم م ــعــد يـ وب
ــوى  ــي أق ســيــتــرشــح لــخــالفــة بــالتــر ف

وجهت  العالم  في  القدم  كرة  مناصب 
من  السابق  الفرنسي  لالعب  انتقادات 
قراره  وقوبل  االفريقية  االتحادات  أحد 
حلفائه. أقـــرب  مــن  واحـــد  مــن  بفتور 
االتحاد  رئيس  بيليتي  موسى  وقــال 
الليبيري لكرة القدم في مقابلة مع هيئة 
»لن  )بي.بي.سي(  البريطانية  االذاعــة 
يمثل بالتيني التغيير... إنه نائب لرئيس 
الفيفا منذ ثماني سنوات. ال يجب أن يحل 
محل سيب بالتر.. هذا أمر غير مقبول.«
الترشح  نيته  نفسه  بيليتي  ــن  وأعــل
في  يجد صعوبة  أن  المتوقع  من  لكن 
اتحادات  خمسة  تأييد  على  الحصول 

وطــنــيــة عــلــى األقـــل مــن أجـــل دخــول 
السباق رسميا في فبراير شباط القادم.
نــيــل تأييد  كــمــا فــشــل بــالتــيــنــي فـــي 
التحاد  السابق  الرئيس  انــومــا  جــاك 
ــذي  ــرة الــقــدم فــي ســاحــل الــعــاج وال ك
للفيفا. التنفيذية  اللجنة  في  معه  عمل 
وكان من المتوقع أن يقود انوما المساندة 
االفريقية لبالتيني لكنه يقول إنه سينتظر 
ــحــاد االفــريــقــي لــكــرة الــقــدم. رأي االت
االنترنت  على  بموقعه  انــومــا  وكــتــب 
بيني  ــازة  ــمــمــت ال ــة  ــعــالق ال ــر  ــك أن »ال 
ــي والــكــثــيــر  ــن ــي ــالت ــيـــن مــيــشــيــل ب وبـ
ــم كــــرة الـــقـــدم.« ــالـ مـــن زعـــمـــاء عـ

أنني  توضيح  أريــد  »لكني  وأضـــاف 
االفريقي  االتحاد  قــرار  بجانب  سأقف 
االفريقية.« القدم  أجل صالح كرة  من 
لكرة  االفريقي  االتحاد  ولم يصدر عن 
القدم أي تعليق بشأن االنتخابات المقبلة.
إلى  األخــيــرة  بالتيني  انــتــقــادات  لكن 
ــاء  األصــدق مــن  القليل  منحته  بــالتــر 
شعبية  ــقــى  ــب ت حــيــث  افــريــقــيــا  فـــي 
جارفة. الحالي  السويسري  الرئيس 
بجائزة  الــفــائــز  بيليه  عــبــيــدي  وقـــال 
ــي ثـــالث مـــرات  ــق ــري ــضــل العـــب اف أف
ــحــاد  ــق لــرئــيــس االت ــســاب والــنــائــب ال
القاسية  »كلماته  القدم  لكرة  الغاني 
ضــد بــالتــر لــم تكن جــيــدة. كــان من 
أخرى.« بطريقة  يعارضه  أن  الممكن 
ــرى االفــارقــة أن الــدول االوروبــيــة  وي
ترغب في تقليل نفوذ الكتلة االفريقية إذ 
يضم االتحاد االفريقي للعبة 54 عضوا 
وهو ما يزيد على أي اتحاد قاري آخر.
ــال اوجــوســتــيــن ســيــجــور رئيس  ــ وق
لمجلة  القدم  لكرة  السنغالي  االتــحــاد 
ــادات  ــح »االت الفرنسية  افــريــك  ــان  ج
االوروبـــيـــة تــتــعــامــل بــعــدوانــيــة ضد 
ــكــل اتـــحـــاد.« ــوت واحــــد ل مــبــدأ صــ
للسخرية  ــمــثــيــر  ال ــن  ــ »م وأضـــــاف 
دائـــمـــا من  يــشــتــكــون  تــســمــعــهــم  أن 
افريقيا  فــي  لــلــديــمــقــراطــيــة  ــار  ــق ــت االف
ــق األمــــــر بــهــم  ــل ــع ــت لـــكـــن عـــنـــدمـــا ي
تماما.« ــادل  ع غير  نظاما  يساندون 

األرجنتيني  الــدولــي  الــحــارس  مــع  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  نــادي  تعاقد 
سامبدوريا  مــع  عــقــده  انــتــهــاء  بعد  حــر  انــتــقــال  صفقة  فــي  رومــيــرو  سيرخيو 
الشياطين  مع  خيا  دي  مستقبل  حول  يكتنف  الذي  الغموض  ظل  في   , اإليطالي 
. اإلسباني  مدريد  ــال  ري مواطنه  لصفوف  االنتقال  في  يرغب  ــذي  ال و  الحمر 

اإليطالي  يوفنتوس  العب  و  أمريكا  كوبا  ببطولة  الفائز  التشيلي  الدولي  انتقل   -
ارتورو فيدال لصفوف نادي بايرن ميونخ األلماني في عقد يمتد لخمس سنوات 
في  متتالية  ألقاب   4 ب  البيانكونيري  مع  الفائز  فيدال   , يورو  مليون   36 مقابل 
الدوري اإليطالي ,  كان قد لعب مسبقا في البوندسليغا في صفوف بايرليفركوزن

أتلتيكو مدريد عن عودة الالعب فيليبي لويس مجددا إلى صفوفه  - أعلن نادي 
بعد قضاء موسم واحد في تشلسي اإلنكليزي لم يتمكن خالله من حجز مكانه في 
التشكيلة األساسية , لويس حقق مع األتلتي انجازات رائعة من أبرزها لقب الدوري 
. الكأس مرة واحدة أيضا  الدوري األوروبي و  اإلسباني مرة واحدة  و بطولة 

بتجديد  التفاق  التوصل  بعد   , انتقاله  من  رامــوس  بقاء  تم طي صفحة  أخيرا   -
عقده حتى عام 2020 مقابل راتب يصل إلى 9 مليون يورو صافية من الضرائب  
. حينها  مجانا  االنتقال  بإمكانه  كــان  و   2017 في  ينتهي  عقده  كــان  رامــوس 

فويتشيك  مرماه  حــارس  رحيل   ، القدم  لكرة  االنكليزي  أرسنال  فريق  أعلن   -
ــوســم واحـــد. ــدة م ــم ــي عــلــى ســبــيــل اإلعـــــارة ل ــال ــط ــا اإلي ــ تــشــيــزنــي إلـــى روم
ــنـــال في  وتــقــلــصــت حــظــوظ تــشــيــزنــي فـــي الــلــعــب بــشــكــل أســـاســـي مـــع أرسـ
ــريــق مـــع الــتــشــيــكــي بيتر  ــف ــد بــنــســبــة كــبــيــرة عــقــب تــعــاقــد ال ــجــدي ــمــوســم ال ال
الحالية. الصيفية  ــاالت  ــق ــت االن فــتــرة  خـــالل  تشيلسي  مــرمــى  ــارس  حـ تشيك 

العدد )1( السنة االوىل  أوائل آب  2015

روجــر  الــســويــســري  انسحب 
مونتريال  بطولة  مــن  فــيــدرر 
الشهر  ســتــقــام  ــتــي  ال للتنس 
عن  يكشف  ــم  ل لكنه  الــقــادم 
بيان  في  قــراره  وراء  السبب 
األربعاء. يوم  المنظمون  نشره 
ــدرر الــحــاصــل على  ــي وفـــاز ف
ــع  بــالــبــطــوالت األربـ لــقــبــا   17
تأتي  الــتــي  بالبطولة  الكبرى 
ــذة  ــ ــات ــة األســ ــســل ضـــمـــن ســل
ــي تــورونــتــو  عــنــدمــا أقــيــمــت ف
و2006.  2004 عــــامــــي 
»أنا  عاما(   33( فيدرر  ــال  وق
حزين لعدم قدرتي على اللعب 
بطولة  ــهــا  ألن مــونــتــريــال  ــي  ف
كثيرا  بهما  أستمتع  ومــديــنــة 
مذهلة.« جماهير  وجــود  مــع 
ــال  ــا أنـ ــاف »دائـــمـــا مـ ــ وأضــ
ــي مــعــامــلــة مــن  ــ ــرت ــع أســ ــ م

ــى عـــن طــريــق  ــ ــة األولـ ــدرجـ الـ
البطولة  مدير  البيير  يوجين 
ــودة  ــعـ ــنـــى الـ ــمـ ــقـــه وأتـ وفـــريـ
المستقبل.« ــي  ف هــنــاك  إلـــى 
ــي نــهــائــي  ــدرر فـ ــيـ وخـــســـر فـ
ويمبلدون أمام الصربي نوفاك 
األول  ــب  ــالع ال ديــوكــوفــيــتــش 
عالميا في وقت سابق هذا الشهر 
ــالل األســابــيــع  وســيــســتــعــد خـ
المفتوحة  ألمــريــكــا  ــادمــة  ــق ال
الكبرى  األربــع  البطوالت  آخر 
ــي ستقام  ــت وال الــمــوســم  هـــذا 
و13  آب  أغــســطــس   31 بــيــن 
نيويورك. في  أيلول  سبتمبر 
يرجي  الــبــولــنــدي  وسيحصل 
ــش عـــلـــى مـــكـــان  ــتـ ــيـ ــوفـ ــانـ يـ
مونتريال  بطولة  فــي  فــيــدرر 
ــن الــعــاشــر  ــي ــام ب ــق الـــتـــي ســت
المقبل. آب  أغــســطــس  و16 

األزمة المالية في كردستان تلقي بظاللها على النشاطات الرياضية
ومشاركة منتخب كوردستان في بطولة كأس النرويج

أعلن سكرتير االتحاد الرياضي لكرة القدم في كردستان تعليق كافة النشاطات الرياضية 
في اإلقليم بسبب األزمة المالية و عدم صرف مستحقات االتحاد من قبل وزارة المالية.
حكومة اإلقليم كانت قد خصصت مليار دينار ألنشطة عام 2014 – 2015 لكن لم يصرف 
منه إال 250 مليون دينار لذلك تم إيقاف كافة األنشطة الرياضية إلى أجل غير مسمى. 

وحقق منتخب كردستان للشباب فوزه الثاني في المباراة الثالثة له في بطولة كأس 
نرويج بالفوز بهدفين مقابل ال شيء على فريق حموليفيكيان و تأهل للدور المقبل .
التي البطولة  هــذه  فــي  الــرابــعــة  للمرة  يــشــارك  للشباب  كــردســتــان  منتخب 

 تقام سنويا في نرويج .

الصفحة من إعداد : نبيل يوسف
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مصـــــــــــــادفات ضـــــــــــــــائع

مشرد محتارأدير ظهري للحب

العالية،  الكوردية  التالل  إحــدى  في   
قريتي  عن  باحثا  أمشي  كنت  وبينما 
وقد  التالل،  تلك  متاهة  في  الضائعة 
وشألطرافيالتعب،  العطش،  أنهكني 
صادفت في طريقي راع التجأ إلى ظل 
شجرة من حر تلك الشمس المحرقة، 
وهو يعيش في هذه البرية وحيدا، ال 
تعود  يحبذه،  أحد، وال  يكترث وجود 
من  هذا  استنتجت  وقد  الوحدة،  على 
السبيل،  عــابــري  مــع  تعامله  طريقة 
كانت  فنظراته  أحــدا،  يبالي  يكن  فلم 
وأغنامه  يـــده،  فــي  مــا  على  تقتصر 
خاطفة،  نظرة  عليهم  يلقي  كان  التي 
ثــم يعود إلــى إكــمــال مــا بــيــده. كلما 
أخــطــو نــحــوه خــطــوة كــنــت أكتشف 
مزيدا من بساطة هذا الراعي، وفقره.
حارا  كــان  الجو  أن  من  الرغم  على 
عباءة  يرتدي  فكان  االحتراق  لدرجة 
ــن ما  ــزم ــل مــنــهــا ال ــوف بــنــيــة أكـ صـ
اســتــطــاع. وقـــد احــتــمــى مــن أشـــواك 
ــالل الــبــريــة الــعــالــيــة بــحــذاء  ــت تــلــك ال
كل  خرائط  يبدو  وعليه  بالستيكي، 
السوائل،  مــن  عليه  وقــع  بما  العالم 
ــد حــجــري،  ــوق ــى جــانــبــه م ــان إلـ ــ وك
وعليه إبريق الشاي، وقد أسود لونه.
وقد  الثمانين،  شيبة  عليه  يبدو  راع 
لــف»جــمــدانــيــتــه« حــول رأســـه، فلم 
شعره  من  قليال  قسما  ســوى  يظهر 
بأكمله. المتجعد  ووجــهــه  األبــيــض، 
من  عيني  أشبعت  وقد  إليه،  وصلت 
تلك اللوحة الفنية الرائعة التي ارتسمت 
ــه، وطــريــقــة جــلــوســه تــحــت تلك  مــن
الشجرة التي يقل مثيلها في هكذا تالل.
ــن لــم  ــو ســـاكـ ــ ــه، وهـ ــنـ ــت مـ ــربـ ــتـ اقـ
المخيف.  سكونه  أرعبني  يتحرك، 
الــتــقــطــت حــجــرا مــتــوســط الــحــجــم، 
ــت لــه مــرحــبــا: ــل وجــلــســت عــلــيــه، وق
– عم: مرحبا... ألديك ما يبل ريقي؟
لم  ساكنا  ظل  لكنه  الجواب،  انتظرت 
من  مل  قد  أنــه  لو  كما  بــدا  يتحرك، 
أتأمله، وهو  السبيل... جلست  عابري 
عصاه  رأس  على  خيط  ــط  رب يعيد 
الخيط  ربط  حــاول  المعمر...  الطويل 
لكنه لم يستطع، عرفت حينها حاجته 
بكلتا  العصا  بإمساك  فــبــادرت  لــي، 
به  وأخــذ يضرب  الحبل،  ــدي... شد  ي
سبيل  على  متتالية  ضربات  األرض 
منه،  أستأذن  أن  دون  من  التجريب.. 
كانت  الــتــي  ــمــاء  ال قــــارورة  التقطت 
لي  سنح  مــا  وشــربــت  جــانــبــه،  على 

انتهيت من الشرب  الماء، وعندما  من 
ــحــدق في  وقــعــنــظــري عــلــيــه وهـــو ي
بدهشة متخفية... فقلت معرفا بنفسي:
نـــــــــــــــــــــــــــــزار... أنــــــــــــــــــــا   –
هز رأسه، وهو يلتقط حجرة صغيرة 
يرمي بها إحدى أغنامه... سألت ثانية:
أغــــــــنــــــــامــــــــك؟ أهــــــــــــــــــذه   –
بأسئلتي: يــبــالــي  ال  وكــأنــه  ــأل،  ســ
ذاهــــــــب؟ أنــــــــت  أيــــــــن  إلــــــــى   –
قـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــه:
ــا  ــه ل يـــــقـــــال  قـــــريـــــة  أقـــــصـــــد   –
»جــــــودك«، وقـــد ضــلــلــت طــريــقــي.
وكأنه  بــدا  وقــد  بعصاه،  يحدق  عــاد 
ثم  يريدها،  ال  أسئلة  تجنب  يحاول 
بعد هنيهة قال، وقد جمع كل أسئلته 
بعبارة »الكوردي معروف بضياعه«.
أوقفني  أن  إلــى  عبارته،  أضحكتني 
ــون مـــفـــاجـــئ مـــتـــأمـــالالـــراعـــي  ــكـ سـ
أنا  وبينما  حكمته.  ومـــدى  وشكله 
ــال: ــائ ــي، تــابــع ق ــشــت غــــارق فـــي ده
منيرشده،  به  يتحكم  دائما  التائه   –
فقد  بفطرته،  تائه  ــكــردي..  ال وهــكــذا 
من  وكــل  تائها،  وسيظل  تائها  ــد  ول
الـــكـــوردي شـــده إلـــى جانبه  ــاج  احــت
. رده..  ثم  بــه،  حاجته  قضاء  لحين 
تعمقت دهشتي بالراعي وبذكائه. قال 
هذه الكلمات، ثم قام ينفض بيده اليسرى 
ما قد التصق بعباءته من غبار، وقش، 
وأشواك تكون كثيرة في تلك التالل.
بقامته  أغنامه  باتجاه  يمشي  وأخــذ 
رجله  في  خفيفة  وعرجة  القصيرة، 
وبعد  قاله.  بقيتأفكربما  وأنــا  اليمنى, 
تقريبا  الدقيقتين  تتجاوز  ال  قد  فترة 
ــي أبــحــث عــنــه، وإذ به  رفــعــت رأسـ
تبعدني  ظــل شــجــرة  تــحــت  ــس  جــال
المزيد  معرفة  شــوق  جذبني  أمــتــارا، 
التفكير  عنه، فذهبت إليه وقد أنساني 
ــه حتى  ــي إل ــت  إن وصــل مـــا  تــعــبــي، 
ســؤال،  بــأي  أبــادر  أن  قبل  خاطبني 
ــأخــري عــن رحلتي: ت أغــضــبــه  وقـــد 
فأمامك  بــنــي،  ــا  ي بعيد  طــريــقــك   –
رجوع مائتي متر، وبعد ذلك ستتجه 
يعيشون  ــاســهــا  أن فــقــريــتــك  غــربــا، 
عالمنا. عن  البعد  كل  بعيد  عالم  في 
قلت له وقد بان علي التعب، والهالك:
قوتي،  مــن  بعضا  أعيد  أن  أريــد   –
ــق. ــري ــط ــي ال ــن ــب ــع ــد أت ــق ــي ف ــ ــت ــ وراح
غــــــربــــــيــــــة: بـــــلـــــهـــــجـــــة  رد 
– أجـــد فــيــك صــفــات كــل كـــوردي، 
التاريخ  فــي  ــراد  األكـ فشل  سبب  إن 

ــوا قيمة  ــرف ــو أنــهــم ع ــو الـــوقـــت، ل ه
يرغبون. ما  نالوا  قد  لكانوا  الوقت 
ــراعــي  ال ــذا  بــعــقــل هـ ــدهــاشــي  ان زاد 
البسيط,ة، وزاد عشقي لحديثه، وقد بدا 
وكأنه الحظ انجذابي إلى حديثه فقال:
هنا،  أنا  طريقك،  اتبع  قم..  بني  يا   –
ــنــي هنا،  ــأوي ــا ي ــا، ومـ ــن ومــوطــنــي ه
رحلتك  لكن  هنا،  جوعي  يسد  ومــا 
تقصدها،  التي  الغاية  وأمامك  طويلة، 
الشمس  فترى  دارك  إلى  العودة  ثم 
قـــد أمـــالـــت جــهــتــهــا مــيــل الـــغـــروب.
لم  أنني  لــو  كما  جانبه  إلــى  جلست 
تلك  أتأمل  وبــدأت  لي،  كالمه  أسمع 
التي  ــاء  ــيـ واألشـ الــخــاويــة،  األرض 
إال  وكــبــرت   األمـــطـــار،  بفعل  نبتت 
عنها،  المطر  وقف  إن  ما  وقفت  أنها 
واللون األصفر الذي غطى البرية من 
شجيرتيه  أن  حتى  وقــحــط،  جــفــاف، 
الوحيدتين اللتين يلتجأ إليهما من الحر 
العطش. من  الزمن  كهلهما  قد  القاتل 
كان علينا أن نبحث عن ظل في ظل 

وعبر  فالشمس  الشجيرتين,  هاتين 
الذابلة  وأوراقــهــا  الكاهلة،  أغصانها 
بحرها. علينا  لتلقي  تخترقها  كانت 
الـــرعـــويـــة  األراضــــــــي  ــار  ــجــ أشــ  –
ــدو قــصــيــرة، وقــلــيــلــة األغــصــان،  ــب ت
المطلوب. االهــتــمــام  تلقى  ال  ألنــهــا 
قالها الراعي عندما رآني أمعن النظر فيها.
الـــحـــجـــار،  ــة  ــل ــي ــل ق األرض  ــت  ــانـ كـ
ــمــامــا ســـوى من  وقـــد بــدتــخــالــيــة ت
ــة الــتــي  ــويـ ــرعـ بــعــض الـــنـــبـــاتـــات الـ
ــار الــقــلــيــلــة. ــ ــط ــ ــاه األم ــي ــم تــكــتــفــي ب
ــظــري في  ــن ــول ب ــ ــت أجـ ــن وبــيــنــمــا ك
الـــتـــالل، حــيــنــاأبــحــث عــن مــا يــأوي 
هـــذا الـــراعـــي، وحــيــنــا آخـــر أتــأمــل 
ــســاحــرة، فقد  ــالل ال ــت جــمــال تــلــك ال
كافية  منها  صغيرة  رقعة  كل  كانت 
والجفاف  والفقر،  الجوع،  عن  لتعبر 
الــتــي عــانــى عــابــروهــا عــبــر الــزمــن.
كنت  ساعة،  يقارب  ما  سكوتنا  دام 
فــيــه مــتــأمــال، وبــيــنــمــا الـــراعـــي كــان 
ــدة،  ــزائ ال الــخــيــوط  بــإحــراق  مشغوال 

الالصقة  واألشــيــاء  الــغــبــار،  ــة  ــ وإزال
ــعــصــاه الــتــي  ــمــالبــســه، ومــهــتــمــا ب ب
ــه وكــأنــهــا عــصــاة مــوســى... تــبــدو ل
ــا؟! ــنـ ــابـ ــد ذهـ ــوعـ – مـــتـــى يـــحـــن مـ
قلت سؤالي، وكأنني ثبت بقائي عنده.
لم يتفاجئ! ألنه كان يعرف أن الشمس 
وذهابي  ــغــروب،  ال على  شــارفــت  قــد 
أصبح أمرامستحيال، فقد الحظت عليه، 
وكأنه يحبب بقائي أكثر مني. أجابني:
إذن. لــــــــــنــــــــــذهــــــــــب   –
ثم قام، ولم يكلمني بما ينبغي أن أقوم 
به، إال أنني راقبته ذاهبا إلى الشجرة 
أمتعته. من  نثر  قد  ما  ليجمع  الثانية 
وطيب  ــنــظــر،  وال الــكــالم،  قليل  راع 
في  وحيدا  أنــه  تبدو  مالمحه  القلب، 
يــدور  وراح  أمتعته،  حمل  ســكــنــاه. 
بعضها  ــتــي  ال أغــنــامــه  حـــول  دورة 
كانت قد استراحت من التعب المديد.
الباكر، ويجلب معه  الصباح  يأتي في 
يروي  الظهيرة  وعند  يسد جوعه،  ما 
إلى  ويعود  عنه،  بئربعيد  من  أغنامه 
أتم  ــروب.  ــغ ال يحن  أن  ــى  إل حــالــتــه، 
أن  دون  مــن  أغنامه  وقــاد  ــه،  ــ دوران
جانبه،  ــى  إل ركــضــت  بــهــن،  يتحرش 
الخفيفة،  وعرجته  بــهــدوء،  ومشينا 
وفي  عصاه،  على  قليال  متكئا  يمشي 
يده األخرى أمتعته، حاولت مساعدته 
لكنه رفض! حاولت أن أكسر صفونا 
بشيء ينسينا التعب الذي لم أعتد عليه!!
ــا ألســمــع  ــف ــيــك ضــي ــأحـــل عــل – سـ
ــد عــمــا تــعــرفــه عـــن الـــكـــورد. ــمــزي ال
قـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا مــــــــــــــكــــــــــــــررا!!
بي  ورحــب  خفيفة،  ابتسامة  ابتسم 
بغمزة خفيفة! كان طريق عودتنا أقل 
الوحيدة  الطريق  كان  حيث  وضوحا، 
في تلك األرض، فاألغنام كانت تمشي 
إلى  خافضة  رؤوسهن  دربها،  عارفة 
الشبعانة،  األغنام  تفعل  األرض، هكذا 
تلة،  تجازونا  حظيرتها.  إلى  والتواقة 
وأصبحنا في واد قليل العمق, أمشي 
علي. ظــاهــر  والــهــالك  مشيته،  مــع 
قـــــــــــلـــــــــــت لــــــــــــــــه الهـــــــــــثـــــــــــا:
لـــــنـــــصـــــل؟ بــــــــــــــاق  كـــــــــــم   –
ــوة: ــقـ ــالـ قـــــال بــــجــــواب أمــــدنــــي بـ
القليل. إال  يبق  لــم  وصــلــنــا...  لقد   –

يتبع في العدد القادم

لألم أن تتباهى
وهي تحت ظل جبلها العالي

سواء أابتعدت عنه
مكرهة

أو كانت قريبة منه
الفرق

مادامت مياه ينابيعه
تجري في دمها

مادامت رائحة بابونجها
وبنفسجها

التزال في خاليا روحها
لها أن تتباهى أنها تنتمي

إلى كل هذا العلو
لها أن تنتمي

إلى كل هذه الخريطة
لها أن تتباهى أن دماء 

الجدود
اآلباء

على امتداد التاريخ
التزال تفوح

النسمات تحمله 
أينما كانت

وهي تمشط أوراق الدوالي
-أنا أمكم

تقولها األم
ابنة هذا الزمن

بصوت مد
تردد الجهات كلها

أنا أمكم
يرددها ابنها

وهوفي ساحات الوغى
يرابض

في الخطوط األمامية
-أنا أمكم

ويأتي الصدى من لدنه:
أنا ابنك

يستمع العالم إلى الحوارية
بين هذا البطل الهمام وأمه

بين أخته اللبوة وأمها
بينما شارات النصرترتفع

في مكان
-أنا أمكم
أنا ابنتك
أنا ابنك

لألم أن تتباهى
لألم أن تغني

بصوتها الحنون
لراية أهلها مرفرفة
للشمس قريبة جدا
من أكتاف الجبال

من البيادر
والتخوم
أنا أمكم

أقولها
نحن أبناؤك

يرددها أبناؤها
وبناتها

في كل مكان
لألم أن تتباهى

أن تزغرد
هكذا
أغنية

لالنتصارات
وهي ترى فلول الغزاة

تندحر
على امتداد خريطة وطن

اسمه: كردستان.......!

أدير ظهري
لثقل واحد وأربعين عاما

وضعناها على جسر 
البوسفور

لتمشي عليها ضحكاتنا 
في الغياب

أدير ظهري
الصاخبة  للموسيقا 

التي تسكن في الشقة 
المجاورة

فمن يكترث باألغاني 
السعيدة

باألقدام التي ال تتوقف 
عن الرقص

برنين كؤوس الفودكا 
في يد النساء الجميالت
وأشجار الهجران تنمو 

بصدره
أدير ظهري

كما لو كنت »مانيكانا« 
معروضا بواجهة محل 

فاخر
مانيكانا يلبس فستان 

سهرة من الساتان 
األزرق

وال يبالي بالعيون التي 
تأكل قطعة منه

أدير ظهري
لنصائح األصدقاء

لوصايا أمي
لتلويحة يد الحب

أللبوم الصور القديمة
وألتفت للشيء الوحيد

الذي غادرني ذات فجر 
ولم أعرفه أبدا

شيء يشبه الرغبة 
بالحياة

شيء له رائحة الحب 
تحت الجلد البشري

شيء يشبه صرخات 
طفولة شقية تلعب بالماء 

في نهار صيفي حار

أدير ظهري
للحب الذي لمستالشعر 

به
أهبه طائري الكناري 

الحزين
وكشاعرة تتقن زج 

البهجة بكأس الخسارة
ألبس ثوبي القصير 

وأضحك بوجه الريح
خفيف قلبي

خفيف كثوبي القصير
ضاحك كوجه الريح 

وهو يعانق ساقي 
العارية

أدير ظهري
الستعارات الشعر

تلك التي تعمر كأشجار 
»التبلدي« ألكثر من 

ألف عام
ال لشيء... إال لتظلل قبر 

الشاعر بعد موته
أدير ظهري

لما عشته كهواء
لما كتبته كأبد

لما سأنساه كعابر
وأعض على شفتي 

السفلى
وأصرخ.. وأسفاه على 

عمري القصير
كاستعارة حب بنص 

قصير.

فجر يقتل 
تنطلق أصوات المآزن لتصدع 

السماء
مدينة نائمة في حضن الظالم

وأنا أطل عليها من نافذتي العالية
برودة الهواء.. الغيوم تسابق األلم

كل شيء حاضر.. أنا والحب 
الشوق والوجع 

وحتى األمل واقف أمامي في الهواء
وعندما تذكرت عدم وجودك
أقفلت نافذة الحياة على تلك 

المنازل
وحشرت نفسي بين أحشاء 

صورك
ألبكي بصمت

فلم ينفعني البكاء
أريد إخراج ذاك الشيء

إنه االشتياق
مألت الصفحات بالحبر

أريد كتابته
أريد إخراج الشوق من رؤوس 

أصابعي
أريد أن يتجسد أمامي 

ألضع في رأس رصاصة
قبل أن يقتلني 

ولكن بال أي فائدة
أدخن..

أسحب الدخان إلى داخلي
أخرجه بعنف 

ألنفخ أشالء من الحنين إلى الهواء
*** *** ***

ابن عمي مات في الحرب
أبي ما زال مصرا على السفر

أنا فاشل مشرد
بعيد عن وطني مسافة ألف 

وسبعمئة معركة
أتذكر اآلن كل شيء

وكل أحزاني
وال أبكي سوى على غيابك

*** *** ***
الذاكرة حقائب ال تنتهي

الحب عطر مأل جيوبنا األنفية 
والجسدية

الشوق شيطان بوجهين
األلم هو عدم لقائك ثانية

األمل كهذا الصباح ضوء من خلف 

الغيوم
برودة مثالية 

عصفور يغرد لشريكه
الحنين هو صوت فيروز

الحزن شيء مر كالقهوة التي 
أحتسيها

الغضب كدخان السيجارة 
ال تستطيع اإلمساك به 
أما هو فيخنق بسهولة
الملل ال أشعر به اآلن

الفرح سأحس به يوم لقائك
أترين كتبت لكي كل شيء؟!

وال أعرف كيف أكتب حيرتي!!
*** *** ***

بشع أنا 
أبي الذي يحبني

اللعنة للساعة التي ولدت فيها
عندما يشاهد ابتسامتي البشعة

أمي
أراها تبكي بصمت كل يوم

أعرف أنه ليس من أجل أوالد 
أخيها األيتام

بل تبكي على بشاعتي
أسود

عندما ألقي بنظري إلى السماء ليال
كل ظلمة الليل تخاف من سواد 

وجهي
وترتمي بحضنك خوفا

 *** *** ***
أعرف من أنا

أنا هو الشخص الذي يحبك
الذي ينتظرك ويعرف

أنه ينتظر العدم
أنا.. أنا الذي يشتاق إلى بيته 

أنا الذي يتذكر كيف كان رأسه 
يلوح 

في تلك الحافلة التي كانت تقله إلى 
بيته في الشمال

أعرف أني فاشل
ال أتذكر كم غرفة بنيت على سقف 

آمالك!
وكم مستقبل بنيته في أحالمك!

ولكني اآلن أتذكر وأعرف شيئا 
واحدا

أنك غائبة.. 
وأنا وحيد

العدد )1( السنة االوىل  أوائل آب  2015

عن  معبرة  ــورة  صـ المجتمع  درامـــا  تمثل 
كونها  بينهم،  فيما  أفـــراده  عــالقــات  حقيقة 
نتاج طبيعي لما هو موجود وقائم في الحياة 
والبيئة االجتماعية، ومن هذا المنطلق يبدو أن 
سيكولوجية أغلب من يشتغل في حقل الدراما، 
تعكس المستوى والمزاج العام للراهن والظرف 
المعاش.. بكل تعقيداته وتشعباته، ويتطلب منا 
أن  وشجونها  الــدرامــا  شــؤون  في  للخوض 
نكون حذرين وعلى دراية في سبر أغوارها 
العميقة  لمالمستها  المواربة  وأبوابها  العميقة 
أوجهها  بمختلف  اإلنــســان  حــيــاة  لمفاصل 
السورية  الــدرامــا  استطاعت  فهل  وحاالتها، 
هذا العام تجسيد واقع اإلنسان السوري؟ أم 
نقلت لنا صورة أكثر وضوحا عن المشتغلين 
بنماذج  الـــزج  حقيقة  وإظــهــار  الــدرامــا،  فــي 
ما  والتي  والمهني،  الفني  المستوى  متدنية 
الظروف  هذه  لوال  السطح  على  لتظهر  كانت 
ليصنعوا  بالنابل  الحابل  فيها  اختلط  التي 
وممسوخة؟ مشوهة  أغلبها  في  تبدو  درامــا 
تم  فيما  األغــلــب  األعـــم  فــي  المشكلة  تــبــدو 
وسابق  أولي  وبشكل  مسلسالت  من  تقديمه 
لمسؤولية من نفذ وشارك في تقديم األعمال، 
المقدمة  النصوص  منح  فيمن  المشكلة  تبدو 
عجلة  بعدها  من  لتدار  المطلوبة،  الموافقات 
اإلنتاج، فإذا ما تجاوزنا الخطوط الحمراء التي 
الرقابة،  فيها  وتتشدد  بوضعها  تبرع  كانت 
على اعتبار أن ما تم تقديمه في هذا الموسم 
للثالوث  ظاهره  في  قد تصدى  بشكل خاص 
المحرم، فإن ما تركه من صدى ونتيجة، يبدو 
مزعجا، ألن ما فيه ينضح باإلسفاف، من حيث 
الفكرة أوال، فليس شرطا إن تجاوزت الرقابة 
قيود  تحت  العمل  تضع  كانت  التي  المعايير 
الخط األحمر أن توافق على نصوص متدنية 
والطرح  المعالجة  فــي  مقبولة  وغير  فكريا 
واألسلوب، وهنا يجدر التساؤل: كيف منحت 
أساس  أي  على  الموافقة؟  النصوص  بعض 
واضحا  تراجعا  تحقق  المبدأ  حيث  من  وهي 
في الخط البياني للمستوى الذي وصلت إليه 
السابقة؟ السنوات  خــالل  السورية  الــدرامــا 
قبول  فــي  تساهلت  قــد  الــرقــابــة  كــانــت  وإن 
بعض  بتجاوز  قبلت  كما  والمتاح  المعروض 
بتوجيه  أو  إرادتــهــا  بملء  الحمراء  الخطوط 
كانت  الــتــي  المعايير  ووضــعــت  مــقــصــود، 
عليه  وبناء  الرف،  على  الماضي  في  تعتمدها 
منحت الموافقة، فما الذي يمنع من عرض تلك 
على  أو  الرقابة  على  التنفيذ  بعد  المسلسالت 
جهة أخرى تتحمل مسؤولية النتائج المحصلة 
في النهاية ليتم الحكم على العمل قبيل عرضه، 
في  حلقات  من  تنفيذه  تم  ما  على  الحكم  أو 
حال عدم اكتمال تنفيذ العمل، وهو يبدو كافيا 
الجماهيري؟ للعرض  صالحيته  على  للحكم 
ــاء بــامــتــالك الــمــوهــبــة،  ــ االســتــســهــال، االدعـ
الحرفية  إلى  الوصول  سبيل  على  التجريب 
باعتقادنا  ساهم  لما  عناوين  تبدو  المشتهاة، 
باالنزالق نحو مستوى سيء ربما إن استمر 
تم  ما  على صعيد  كــوارث  بوقوع  ينذر  فإنه 
السورية. للدراما  مستوى  من  سابقا  تحقيقه 
بالموافقات،  المرتبطة  ــرارات  ــق ال كانت  إن 
خاصة  العتبارات  تخضع  ــر،  األم نهاية  في 
دونما  اإلنتاج  عجلة  تدوير  في  كالمساهمة 
إنها  إذ  مخطئة،  فهي  انــخــفــاض،  أو  توقف 
تسببت وفق هذا المنطق أن يلغي الكم الكيف، 
ممكن  عدد  أكبر  إنتاج  هو  الهدف  كان  وإذا 
السورية  الدراما  تثبت  لكي  المسلسالت  من 
حضورها لالنتهاء بنتيجة تقول بأن: “الدراما 
السورية موجودة رغم الحرب” فهذا خطأ فادح.
نتائج  إلى  يؤدي  المتلقي  بعقل  االستهانة  إن 
سلبية عميقة، وهو ما لم يتم مراعاته من قبل 
القائمين على منح الموافقات على إنتاج أعمال 
يقرر  من  كان  وإذا  مضمون،  أي  من  تخلو 
الدراما  في  التلفزيوني  اإلنتاج  عجلة  تحريك 
يخضع لسطوة شركات اإلنتاج الكبرى لتحقيق 
األرباح، بغض النظر عن المستوى المقدم، فهذا 
ال يبرر وقوعه في الخطأ، كما ال يبرر االعتراف 
بوجود شركات صغيرة أنشئت للتو لتضطلع 
بمهمة التأثير بالخط البياني لمستوى الدراما 
تدقيق  أو  مباشر  إشــراف  دونما  السورية 
بالمنفذ من األعمال، إذ يبدو أن األثر كارثي 
إن استمر على هذا النحو، إذ يغدو العمل في 
هذا المجال بالمحصلة “عمل من ال عمل له”.
السورية  الــدرامــا  فــي  وجليا  واضــحــا  بــدا 
خــالل ســنــوات الــحــرب وخــاصــة هــذا العام، 
االنسياق وراء تقديم صور مختلفة عن واقع 
ــحــرب، ولكن  ــســوري فــي ظــل ال ــســان ال اإلن
التأثير  الــدرامــا  استطاعت  هــل  هنا:  لنسأل 
الوعي  بتشكيل  لتساهم  بالمتلقي  إيــجــابــا 
محاولة  هــنــاك  كــانــت  هــل  لــديــه؟  الصحيح 
جدية وفعلية إلظهار حقيقة ما يجري دونما 
وابتذال؟ سطحية  حتى  أو  مبالغة  أو  تجن 
على  الحصول  في  المثلى  الفائدة  تكمن  هنا 
تمكننا  الــتــي  والــواقــعــيــة  المنطقية  ــة  اإلجــاب
ما يجب  دالــة على  نتائج  إلــى  الــوصــول  من 
وعي  فــي  بحق  ــدرامــا  ال ولتساهم  تقويمه، 
والسلبية  العبثية  في  االستمرار  ال  المتلقي، 
البــد  فــئــات  مــن  األرض  عــلــى  المستشرية 
يجري. فيما  ومحاكاتها  إليها  التوجه  مــن 
وجود  ينفي  وال  يلغي  ال  ذكــره،  مر  ما  كل 
أعمال حققت نجاحا الفتا، وألجل هذا، نتمنى 
إعــداد دراســة جدية وحيادية  إلى  أن يصار 
ــط.. نستطيع  ــق ــم تــقــديــمــه، هــنــا ف ــا ت لــكــل م
األفضل. المستوى  وتحقيق  العثرات  تجاوز 
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أمام تركيا.. طريق وحيد لنصر أكيد 

ــل نـــحـــو  ــ ــبـ ــ قـ
ــا،  ــام ع  )20(
)جهاد  تحدث 
الـــــــخـــــــازن( 
ــه  ــتـ ــي زاويـ ــ ف
ــة  ــفـ ــيـ ــحـ بـــصـ
الــــــحــــــيــــــاة 
من  اللندنية، 
أنه التقى شابا 
كــورديــا، ذكر 
شيوعي  بأنه 
وقــــــــومــــــــي 
كوردي في آن 

معا، فما كان من الخازن إال ينصحه باختيار 
الثقلين ال كليهما، ألن كالهما على حدة  أحد 
جسيمة. تضحيات  ويتطلب  التحقيق،  صعب 
المتعددة  حربها  في  تركيا  أن  لي  يــتــراءى 
الذي  الكوردي،  الشاب  كذلك  اآلن  الجبهات 
في وقت  والقومي  الطبقي  الهدفين  بين  جمع 
فتركيا  اآلن أي منهما،  الى  ينجز  واحد، ولم 
الكوردستاني  العمال  حزب  على  حربها  في 
النصر  تحقق  لم  أنها  ببالها  تأخذ  لم   PKK
على مدى 31 سنة من الصراع المسلح بينهم 
استغرق  لو  تحققه حتى  ولن   2015  -1984
على  حربها  وفــي  أخــرى،  سنة   31 الصراع 
االلتفاف  بها  جديرا  كــان  »داعـــش«  تنظيم 
دولــة،   62 يضم  الــذي  الدولي  التحالف  الــى 
الى 92 دولة،  العدد يصل  ان  وعند بعضهم 
أكثر من عام على تشكيل ذلك  فها وقد مر 
بـ  الهزيمة  التحالف، ولكن من غير أن يلحق 
األيــام،  بمرور  يتوسع  راح  الــذي  »داعــش« 
تستطيع  فكيف  دولــة،  من  أكثر  في  وينتشر 
األوائـــل(؟. تستطعه  لم  بما  تأتي  )أن  تركيا 
طالما  الحربين  من  أيا  تكسب  لن  انها  يقينا، 
تتنكر لتجربتها مع PKK، وتجربة العالم في 
حربها على »داعش«، دع جانبا صراعاتها مع 
من تسميهم بالمتشددين اليساريين وجماعة 
الجمهوري  والــحــزبــيــن  ــوالن،  ــ غ ــلــه  ال فــتــح 
عالقاتها  عن سوء  التركيين، فضال  والقومي 
سوى  أمامها  يبق  ولــم  كــافــة،  جيرانها  مــع 
أكــيــد، أال وهو  طــريــق واحـــد النــجــاز نصر 
السلمية واالعتراف بحق  العملية  المضي في 
الكوردي في كوردستان تركيا بحق  الشعب 
ومتاح،  مشرف  طريق  وهو  المصير،  تقرير 
مصير  تــوقــع  إال  تركيا  على  مــا  وبعكسه 
واليمن  وسوريا  العراق  إليه  انتهى  كالذي 
وباكستان،  وأفغانستان  وليبيا  والصومال 
اإلرهاب في  المصنفة على  العنيفة  فالعمليات 
الكمية  والتراكمات  باستمرار،  تتسع  تركيا 
وفق المنطق الجدلي تؤدي الى تغيرات نوعية.  

عبد الغني علي يحيى

كوردي رئيسا للجنة التحكيم بمهرجان
 الرباط السينمائي

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدوالر بفعل توقعات رفع الفائدة األمريكية

ــكــوردي  ال السينمائي  اخــتــيــر 
شيخاني،  نــــوزاد  ــمــعــروف  ال
رئــيــســا لــلــجــنــة الــتــحــكــيــم في 
لسينما  بــصــمــات  ــان  ــرج ــه م

اإلبــــداع بــالــوطــن الــعــربــي في 
في  الرباط،  المغربية  العاصمة 
دورته السابعة، التي ستقام في 
القادم الثاني  تشرين  من   15

نزلت أسعار الذهب نحو واحد 
لتقترب  الخميس  يــوم  بالمئة 
خمس  في  مستوياتها  أقل  من 
صعد  إذ  ونـــصـــف  ــوات  ــنـ سـ
اقتصادية  بيانات  بعد  الــدوالر 
ــصــاد  ــت ــرت تــحــســن االق ــهـ أظـ
األمريكي في الربع الثاني للعام 
وعززت التوقعات برفع أسعار 
العام. بنهاية  األمريكية  الفائدة 
يومين  استمر  اجتماع  وبــعــد 
عبر صناع السياسة المالية في 
الواليات المتحدة عن اعتقادهم 
ــأن االقـــتـــصـــاد تــغــلــب على  ــ ب
التباطؤ في الربع األول »وينمو 
مسح  وأظـــهـــر  ــدال«.  ــ ــت ــ ــاع ــ ب
لرويترز أن االقتصاد األمريكي 
ــي. ــان ــث ــع ال ــربـ ــي الـ ــى فـ ــاف ــع ت
األمريكية  العملة  ــذا  ه وعـــزز 
ــذهــب  ــذي يــجــعــل ال ــ ــر الـ ــ األمـ
الــمــقــوم بـــالـــدوالر أكــثــر كلفة 
ــرى. ــ ــعــمــالت األخ ــزي ال ــحــائ ل
بتوقيت   1337 الساعة  ــي  وف
ــض الــســعــر  ــخــف ــتــش ان ــن جــري
المئة  في   1,1 للذهب  الفوري 
لألوقية  دوالر   1084,21 إلــى 

إلى  ــزل  ن أن  بعد  )األونــصــة( 
تعامالت  في  دوالر   1081,85
ــى  أدن ــن  م بعيد  غــيــر  ســابــقــة 
شباط  فبراير  منذ  له  مستوى 
دوالرا   1077 وهـــو   2010
مــن   20 ــي  ــ ف ــه  ــذي ســجــل ــ ــ ال
بيع  مــوجــة  بعد  تــمــوز  يوليو 
ــي نـــيـــويـــورك وشــنــغــهــاي. فـ
ــب  ــ ــذه ــ ــود ال ــ ــقـ ــ ــت عـ ــ ــ ــزل ــ ــ ون
لتسليم  ــة  ــلـ اآلجـ ــة  ــي ــك ــري األم
إلى  بالمئة   0,8 آب  أغسطس 
ــة. ــي ــألوق ل دوالر   1083,90
ورجح اقتصاديون في استطالع 
أجرته رويترز أن يتسارع نمو 
بمعدل  ــكــي  األمــري ــتــصــاد  االق
سنوي 2,6 بالمئة في الفترة من 
أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 
بعد أن تقلص في الربع األول.
النفيسة األخرى  المعادن  وبين 
المعامالت  فــي  الفضة  نــزلــت 
الفورية 0,1 بالمئة إلى 14,71 
انخفض  بينما  لألوقية  دوالر 
إلى  الــمــائــة  فــي   0,2 البالتين 
سعر  وقــفــز  دوالر   980,50
البالديوم إلى 619 دوالر لألوقية

وزارة  أجــرتــهــا  ومــســاع  ــصــاالت  ات عــلــى  ــاء  ــن وب الــتــركــي،  الــعــالــي  التعليم  مجلس  مــن  ــقــرار  ب
الــدراســة  السوريين  الطلبة  بإمكان  ــات  ب المؤقتة  الــســوريــة  الحكومة  فــي  والتعليم  التربية 
ــادة مــن األبنية  ــف بــهــم، واالســت ــرامــج خــاصــة  ب تــركــيــة حكومية ضــمــن  ثــمــانــي جــامــعــات  ــي  ف
ــراك. ــ األت للطلبة  التعليمية  العملية  جـــودة  ــع  م يــتــعــارض  ال  بــمــا  وتــجــهــيــزاتــهــا،  الــجــامــعــيــة 
ــة وبــيــن  ــت ــؤق ــم ال ــم فـــي  ــي ــل ــع ــت ــة وال ــي ــرب ــت ال ــن وزارة  ــي تـــــزال االتــــصــــاالت جـــاريـــة ب ومــــا 
ــة تــحــديــد  ــي ــغ ــرار، ب ــ ــقـ ــ ــق الـ ــي ــطــب ــاق عـــلـــى تــفــاصــيــل ت ــفـ ــالتـ ــي لـ ــركـ ــتـ ــم الـ ــي ــل ــع ــت ــس ال ــل ــج م
ــي فــي الـــــوزارة. ــعــال ــات الســتــراتــيــجــيــة الــتــعــلــيــم ال ــويـ ــي تــشــكــل أولـ ــت ــات( ال ــي ــل ــك ــج )ال ــرام ــب ال
غــازي  أضــنــة،  فــي  ــا  اف )جــوكــور  فــهــي:  بــالــقــرار  المشمولة  الحكومية  التركية  الجامعات  ــا  أم
كمال  مصطفى  مرسين،  حـــران،  ــيــك،  ارال  7 كلس  مــرعــش،  كهرمان  فــي  آمــام  سجو  عنتاب، 
أجنبية. لغة  أو  بالتركية  التعليم  لغة  وستكون  عثمانية(،  عطا  كوركوت  هاتاي،  في  اتــاتــورك 
تسجيل  وكيفية  شــروط  المؤقتة  السورية  الحكومة  في  والتعليم  التربية  وزارة  نشرت  وقــد 
أيا  الثانوية  الشهادة  يترجم  أن  الطالب  على  حيث  الحكومية،  التركية  الجامعات  في  السوريين 
بالعدل،  الكاتب  ومن  التركية،  التربية  من  تصديقها  ثم  ومن  التركية،  إلى  عام،  أي  وفي  كانت، 
عليه  الحصول  يمكن  الــذي  الوطني  فالرقم  يتوفر  لم  وإن  السفر،  جــواز  عن  صــورة  وإحضار 
كشف  ترجمة  جانب  إلى  األمنيات،  إلى  والذهاب  المختار،  كفالة  أو  اإليجار  عقد  خالل  من  إما 
شخصية. صـــورة  و6  ــة(،  دراســي سنة  أي  ــي  )ف الطالب  وضــع  تبين  وثيقة  أي  أو  الــعــالمــات 
إيداعه  يتم  تركية  ليرة   50  –  35 بين  يــتــراوح  تسجيل  رســم  الــســوري  الطالب  وسيدفع  هــذا 
ثالث  يضع  عينتاب  غازي  )جامعة  رغبات(  عدة  )يضع  يفاضل  أن  عليه  وينبغي  البنوك،  بأحد 
درجاته  حسب  عليها  سيفاضل  التي  الثالثة  الفروع  بين  من  فــرع  في  قبوله  تم  وإذا  رغــبــات(، 
كليته. في  بالدوام  يبدأ  ذلك  وبعد  عام،  مدة  التركية  اللغة  بدراسة  يبدأ  البكالوريا،  شهادة  في 

اختبار »فحص  تجاوز  فعليهم  مثال«،  علمية »طب  كليات  في  التسجيل  في  للراغبين  بالنسبة  أما 
اليوز«، باللغة التركية، المخصص لرفع معدالت الطالب بما يتيح لهم التسجيل في الكليات العلمية.
في  والتعليم  التربية  وزارة  أوضحت  التركية  الجامعات  في  للتسجيل  المطلوبة  األوراق  وعــن 

النسخة  ومعدلة  ومصدقة  مترجمة  البكلوريا  »شهادة  المطلوب:  أن  المؤقتة  السورية  الحكومة 
شخصية صــور   5 ـ  للتسجيل  االلكتروني  الــفــورم  ـ  سفر  جــواز  أو  شخصية  هوية  ـ  األصلية 

 عدد أربعة، لكل فرع أربعة.

الشروط الكاملة للتسجيل يف اجلامعات الرتكية بالنسبة للطالب السوريني 
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