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)Pêt( افتتاحية مجلة بى ت
بقلم: عدنان االحمد

الثورات ال يخوض غمارها إال الشباب ومحال نجاح ثورة بغير شبيبة تنطلق الى الهدف 
دون الميل يمنة او يسرة ضد نظاما أشعل النار في الهشيم منذ قرابة خمس عقود ، مدوين 
بصراخهم ليسمع العالم كلمة الحرية، الكرامة، المساواة . وال يخفى على احدا اليوم دور 
الشباب الكورد ذو االنفتاح الفكري القومي على الحالة الوطنية الديمقراطية تتدحرج نحو 
التبلد واليأس ومحاوالت الثوريين للمضي في ثورتهم السلمية حتى أسقاط النظام تترنح 
مؤتمرات  من  تبقى  ما  على  اللحظة  حتى  والمهيمنين  السياسية  األحزاب  حوافر  تحت 

الشباب . 
حولت  األرض  على  الفاعلة  والتنسيقيات  ومثقفين  ومستقلين  الشبابية  القوى  أقصاء 
كوردستان الغربية ساحة صراع اقليمي يلتهمها الشرهون نتيجة هيمنة وغباء االحزاب 
الكوردية المنقسمين بين المجلسين -مجلس الوطني الكوردي ومجلس غرب كوردستان 
)كل مجلس بمنحى ايديولوجي مختلف(. والمجلس الذي يقود اآلن المناطق الكوردية باسم 
عملية  بأول  قام  والذي  القرار(  في  )االنفراد  االخر  المجلس  مشاركة  دون  العليا  الهيئة 
نوعية وهي تحويل المباني الحكومية الى سجون والتي عادة ما تكون من نصيب المواطن 
الكوردي، متبعا بذلك سياسة كم األفواه وهذا ما يهدد بنيان المؤسسة الديمقراطية الذي 
بينهم  فيما  والمتشرذم  ذاته  المتقوقع على  الكوردي  الوطني  .-ومجلس  الشباب  بها  يحلم 
نتيجة ميلهم الى الفردية والنزعة السلطوية،  وهو ما يعطى صفتهم االساسية بأنهم مجرد 
الظلم  نير  امة ترزح تحت  المسئولية تجاه قضية  المتمتعين بروح  سياسيين وليسوا من 

واالستعباد منذ امد طويل .
الشباب هم اصحاب القضية وسيدفعون الثمن الالزم لنيل الحرية مهما غلت التضحيات 
ضد نظام لم يتورع عن ارتكاب كل أنواع الجرائم بحق الوطن من ذبح االطفال والشيوخ 
والنساء وحرقهم، كما فعل في تل حداد وبانياس والبيضا وغيرها من المدن والقرى على 

امتداد الوطن . 
بين  النزاع  حدة  وازدياد  الكوردي  البيت  في  الحاصل  الخالف  تفاقم  القول:  خالصة 
الغربية  كوردستان  في  يرو  الذين  والجنوب  الشمال  بين  انقسامهم  نتاج  هو  المجلسين 
كعكة يجب التهامها، فاستمرار انحيازهم االقليمي سيزيد الخالفات عمقاً وعقماً، وسيكون 
فرغم  سقوطه،  بعد  المستفيدين  أخر  المستبد  النظام  ضد  االوائل  المناهضين  الكورد 
األمل  من  بصيصا  لكم  مازال  وسيئاتكم  وأخطائكم  الشباب  الدكتاتورية ضد  ممارستكم 
لتتوحدوا وتقفوا بجانب الشباب في الثورة السورية، الذي سيختم عصر ملئه الديكتاتورية، 

k.pet2013@hotmail.com     . ويفتح عصر جديد يسوده الديموقراطية
    

قيادي األحزاب جمرد سياسيني، وعلى كاهل 
الشباب القضية

طريقة لفظ األحرف الساكنة:
B- يلفظ كالباء العربية )ب(.

 Bar- ben- bêr- bîn- bivir- bûk- burh- box
C- يلفظ كالجيم العربية )ج(. مثال: جبن – جزيرة – جبل.

Car- cem- cêr- cîr- cih- cûr- cur- cok
Ç- يلفظ )Ç( كلفظ الحرف األول من )جاي- أي شاي(.

Çav- çen- çêr- çîv- çil- çûn- çum- çox
D- يلفظ كالدال العربية )د(.

Dar- dev- dêr- dîn- dil- dûv- duh- don
F- يلفظ كالفاء العربية )ف(.

Fal- fer- fêr- fîz- fir- fûr- fuş- fox
مثل  )غ(  فتلفظ  العربية  اللغة  في  أما   .)God( كلمة  في  االنكليزي   )G( كحرف  يلفظ   -G

أورغن، غيتار.
 Ga- geş- gêm- gî- gir- gûr- guh- gor

H- يلفظ مثل حرف )هـ( في اللغة العربية.
Har- hev- hêv- hîn- hin- hûr- huv- hov

.)Jet( باإلنكليزية )J( يلفظ كحرف -J
Jan- jehr- jêr- jîr- jin- jûjî- juh- jor

K- يلفظ كالكاف العربية واالنكليزية.
Ka- kes- kêr- kîn- kin- kûn- ku- kor

L- يلفظ كالالم العربية )ل(.
 Al- lem- lêv- lîre- li- lûle- luk- lor

M- يلفظ كالميم العربية )م(.
Mar- meh- mêr- mîh-min- mû- murcan- mor

 N- يلفظ كالنون العربية )ن(.
 Nan- neh- nêr- nîr- nik- nû- nuh- noş

P- يلفظ تماماً كـ )P( االنكليزية.
 Par- per- pêl- pîr- pir- pûk- puf- por
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صالح علمداري
من جملة ما أفرزتها الثورة السورية وفصولها المتعاقبة أنها أسقطت عن الساسة التقليديين 
يلتهم  الذي  الطوفان  التوت وكشفت عوراتهم ومدى بؤسهم وترددهم وسط  آخر أوراق 
مساحات الوطن شرقاً وغرباً , شماالً وجنوبا٫ً ومن جملة ما تمخضت عنها الثورة و على 
الخط الموازي هي والدة أفكار جديدة ورموز شبابية وشخصيات من العمق الجماهيري 
تنامت بشكل سريع عبر تنسيقيات و تنطيمات ميدانية حركت الشارع السوري وقادت 

بجدارة مظاهرات حاشدة في معظم المدن السورية. 
جبهة هذه المعارضة الشبابية الناشئة والحراك السلمي الذي خرج عن القوالب التقليدية منذ 
البداية كانت مع النظام ااِل ان القوى الكالسيكية التي تحتكر صدارة المعارضة السورية 
ورموزها التقليديين تنبؤوا بالخطر الكامن في ثنايا الفكر الجديد واعتبرت هذه القوى أنها 
مهددة أيضا بشكل او باٌخر لذلك لم تتردد في محاربة قوى الحراك هذه في مهدها دفاعا 
عن مواقعها هي ومستقبلها السياسي . فعسكرة الثورة- مثال- كان مطلبا استراتيجيا للنظام 
منذ البداية والمعارضة كانت بالضد منها إال ان بعض تيارات المعارضة انقلبت سريعا 
وصارت تدفع ايضا باتجاه العسكرة علنا .. حتى انحصرت المظاهرات وشعاراتها في 
زوابيق وثنايا األحياء الضيقة و احتل العسكر ساحات المدن وإختنق صوت الشباب أمام 

صوت الرصاص...
شعوب  من  كغيرهم  سوريا  في  فالكرد  العام  السوري  عن  منفصال  الحال  ليس  كردياً 
االرض وقفوا خلف مثقفيهم في تداول الشأن العام وصناعة السياسة وصياغة الخطاب 
لكن الحصاد الكردي جاء بعد أكثر من نصف قرن ونصف العقد من السنين مراً تماما 
الشارع  مطالب  فبين   . الزيوان  عن  الحب  فصل  من  يتمكن  لم  مغمور  فالح  كحصاد 
امتداد  لكل ما هو كردي على  النظام وانكاره  الملحة من جهة وبطش  الكردي وحقوقه 
عمره من جهة اُخرى انسحبت االحزاب من الواجهة السورية الى الداخل الكردي لتدخل 
في صراعات بينية وتنظيرات ال معنى لها أدت الى انصراف الجماهير عنها وانحسارها 
النظام  فاعليتها..... سياسات  دورها وحددت من  قللت من  في مساحات شعبية صغيرة 
العنصرية هذه ضد الكرد وعجز االٌحزاب عن التصدي لها والتعامل معها طوال عمرها 
المساحات  في  سيما  وال  مرة  من  اٌكثر  في  الكردي  الشعبي  العمق  في  خلقت  السياسي 
الخضراء )اوساط الشباب والمثقفين( شحنة قومية متمردة على الواقع وكادت في كل مرة 
تسفر عن متغيرات في طبيعة التفكير واعادة صياغة السياسة الكردية ولكن وفي كل مرة 
أيضا نجحت القيادات التقليدية في تفريغ هذه الشحنة في البوتقة الكردستانية خارج سوريا, 
ونجت من المواجهة التي قد تحرجها مع الفكر الشبابي الجديد. فبين كردستان الجنوبية 
وامكاناتهم  الشبابية  قوتهم  معظم  الماضية  العقود  خالل  سوريا  كرد  استهلك  والشمالية 

Q- يلفظ كالقاف العربية )ق(.إعالن نفري الكرداييت
Qaz- qehf- qêr- qîj- qir- qûş- qur-qoş

 R- يلفظ كالراء العربية )ر(.
 Ar- reh- rêl- rî- rih- rû- rum- rol

S- يلفظ كالسين العربية )س(.
Sar- ser- sêl- sîr-sih- sûk- suh- sor

Ş- يلفظ كالشين العربية )ش(.
Şar- şer- şêr- şîr- şil- şûr- şuz- şor

T- يلفظ كالتاء العربية )ت(.
Tar- tehl- têz- tîr- til- tûr- tum- tor

 V- يلفظ كحرف )V( في االنكليزية.
Av- ve- vê- vî- vin- vûn- vuh- voş

W- يلفظ كالواو العربية المخففة )َو(.
War- wer- wê- wî- win- lawo

X- يلفظ كالخاء العربية )خ(. 
Xar- xem- xêr- xîz- xin- xûn- xuh- xov

Y- يلفظ كالياء العربية )يه(. يلعب، ينام.
yar- yek- yê- yî- yi- yû- yu- yo

Z- يلفظ كالزاء العربية )ز(. 
Zar- zer- zêr-zîv- zirne- zû- zum- zor

مالحظة1: األبجدية الكردية ال تتضمن حروفاً صوتية مركبة.
العربية )غ( مثل كلمتي )آغا  الكلمات كالغين  يلفظ في بعض   )X( الخاء مالحظة2: الحرف 
Axa( و )غزال Xezal(. و الحروف الهاء )H( يلفظ في بعض الكلمات كالحاء مثل كلمة 

.)Hezkirin(
والجزء  االسم  بين   )y( نضع  صوتي،  بحرف  منتهياً  الموصوف  االسم  كان  إن  مالحظة3: 

 .Dê Diya min.        Pê Piyê min :المضاف له بهدف ترخيم الصوت.   مثل
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Roviyê çiyayê Omerya daket berya Mêrdînê. Roviyê beriyê pêrgî 
wî hat û jê re got: 
-Bira tu ji ku tê û tê herî ku?. 
Roviyê çiyayî got: 
-Ez ji çiyayê Omeryan hatime ber berya Mêrdînê seyrangehê. 
Roviyê beriyê jê re got: 
-Bira kûçik li vê beriyê pirin ez ditirsim êrîşî te bikin. 
Roviyê çiyayî lê vegerand û got:
- Va ye pesporta min bi min re ye, kûçik nikarin îşê xwe ji min bînin. 
Herdû bi hev re meşiyan di ber gundekî re derbas bûn, kûçika ser 
di wan de danîn. Li dû herdû roviyan ketin. 
Roviyê beriyê li bayê bezê ji roviyê çiyayî re got: 
-Bira pesportê şanî wan bide. 
Roviyê çiyayî got: 
-Bira kî dixwîne û kî guh didê.

Herwekî Tîrêj gotiye:

Bi derwêşî xwe nek nav pencê dijmin
Xelas nabî b, berbejin û nivişta
Xwe nespêr hemî sofiyên nemêjkir
Şev û rojan di mizgeft û kenişta.

Kî dixwîne kî guh didê!

3

المادية وبين »اربيل« و »قنديل« تذبذبت البوصلة الكردية وال زالت حتى اآلن تبحث 
عن االتجاه االكثر مغناطيسية وجذبا لتستقر وكاٌْن كرد سوريا يعانون من قصور فكري 
او عاجزون عن تحديد حقوقهم ورسم سياساتهم وتقرير مصيرهم حتى بغياب السلطة شبه 
الكامل في المدن الكردية ال بل عاجزون حتى عن ادارة مدنهم وبلداتهم التي تركها النظام 
في االشهر االخيرة وترك فيها فراغا في االدارة والخدمات والتموين... لكن المفارقة هنا 
تفوقت بجدارة حتى  السياسة واالدارة  بالعجز في  نتهمها  التي  الكردية  القيادات  ان هذه 
على مثيلتها السورية في سحب البساط من تحت أقدام قوى التنسيقيات والحراك الشبابي 
بدايتها وأفرغتها من شحنتها  الثورة في  التي رافقت  التنظيمات والهيئات  الكردي وكل 
المتمردة وهذه المرة على أرضها )سوريا( واستردت منها عنوة راية القيادة !؟ لم نطعن 
بنوايا »أربيل« وال بوفاء »قنديل« اطالقا فرئيس وحكومة االقليم وكذلك القائمون على 
األمر في »قنديل« اخوة أجالء لم يتوانوا عن تقديم النصح والمعونة واالغاثة لعموم بني 
جلدتهم في سوريا ولكننا نشكك بامكانيات القيادات الكردية التقليدية بعد ان حيدت قوى 
الشباب عن قيادة الحراك الجماهيري, وبقدرة مخزونها الفكري على استيعاب مستجدات 
الوضع االقليمي والدولي, وتداخل مصالحها على االرض السورية ونشكك كذلك في توفر 
لمتابعة  ادارات محلية  الجماهير وايجاد  بين  لديها التخاذ مواقعها  الميداني  العمل  ارادة 
شؤونها اليومية بعد ان اثبتت التجارب مدى افتقارها لقواعد العمل الجماعي والميداني 
فالمجالس الكردية المعلنة وهيئتها العليا لم ترتقي – رغم اهميتها – لدرجة اإلدارة القادرة 
على ضبط االيقاع المتسارع والمريب في المدن والبلدات الكردية واللجان المنبثقة عن 
الهيئة لم يتم تفعيلها في الكثير من المواقع حتى اآلن علما ان الهجرة العكسية الطارئة من 
المدن الكبيرة نحو الريف الكردي اضاف عبئا على االعباء المكدسة واحتواؤها يتطلب 

الكثير من الجهود والكثير من الجدية والمسؤولية.
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الزكين ديروني
يقول غوته: ان مصير كل امة يتوقف على شبابها فالشباب هم اغلى ثروة للوطن و هم امل 
مستقبلها,و لذلك نجد الشعوب المتطورة و المتقدمة تضع كل امكاناتها المادية و المعنوية 
في خدمة شبابها و توفر له كل ما يحتاج اليه من مستلزمات الحياة لتنشئة جيل واع و 
صالح لقيادة مجتمعه و تطويره نحو االفضل و رفض كل ما هو يعيق تقدمه ,جيل يؤمن 
بالتغيير المستمر نحو االفضل و ترك كل ما هو قديم و غير صالح ,جيل يضع مصلحة 
الوطن و الشعب فوق كل المصالح الذاتية و الشخصية ألنه يدرك تماما بان الوطن هو 

الضامن و الحامي الوحيد له و لمستقبله.
اما في بالدنا فنجد عكس ذلك تماما حيث يتم استغالل الشباب و االطفال من قبل االغنياء 
في المعامل و المصانع و المطاعم و بيع السلع في الشوارع كالدخان و غيرها و بشكل 
غير قانوني و في سن مبكرة حيث ال يجوز له العمل في هذا العمر ,و ابعادهم عن منابر 
العلم و الثقافة و ذرع ثقافة الناي بالنفس في رؤوسهم كي يبقى عبدا مأمورا عندهم و يبتعد 

عن قضايا و هموم وطنه و شعبه.
ان من خطط لقيام ثورات الربيع العربي هم الشباب ,الشباب الواعي الثائر الذي رفض 
الظلم و االستبداد ,التواق للحرية و الكرامة طموح للتغيير و التقدم, و هو الذي قادها في 
كل من تونس و مصر و ليبيا و اليمن حتى انتصرت ,و في سوريا ايضا قامت الثورة 
في 15اذار2011 بجهود شبابها و ارادوا ان يقودها سلمية بالمظاهرات و االعتصامات 
حيث شكلت هيئاتها و تنسيقياتها في معظم اماكن و مدن سوريا و ارادوا ان تكون ثورة 
الحرية و الكرامة ,ثورة كل الشعب السوري بكل قومياته و طوائفه و اطيافه دون تمييز 
حتى اسقاط النظام و اقامة نظام مدني تعددي ديمقراطي يكون لإلنسان فيه كرامة و قيمة 
و وضع  المساواة  و  باألخوة  المؤمن  الشباب  من  جيل  تقودها  جديدة  لمرحلة  يؤسس  و 
ويكون  المساواة  و  العدل  و  المحبة  يسوده  وطن  المناسب,  المكان  في  المناسب  الرجل 
القانون هو الحكم و ليست القوة و الظلم و لكن و مع االسف سرعان ما تدخلت بعض 
االحزاب الكالسيكية و بعض الجماعات االسالمية و ركبت على موجة الثورة و حرفوها 
عن مسارها و اهدافها و تم ابعاد و اقصاء الشباب بشكل متعمد و ممنهج و لذلك تحولت 
من ثورة شعبية سلمية الى ثورة جماعات مسلحة و تكفيرية هدفها الصراع مع السلطة من 
اجل السلطة و تبديل استبداد باستبداد حتى تم تدويل هذه الثورة و اصبحت سوريا ساحة 

صراع بين اطراف دولية و مصالحها على حساب دم الشعب السوري .
لهذه االسباب تعقدت الثورة السورية و تضاءلت فرص نجاحها و لذلك نجد اغلب الشباب 
الذين كانوا ابطال الثورة في بداياتها و قادتها اصبحوا اليوم اما شهداء او خارج الوطن 
ليس هربا من بطش النظام و انما من تصرفات االحزاب التقليدية و الجماعات المتطرفة 
evinwelat@gmail.com        .و اعمالهم المشينة

الشباب ثروة....و ثورة!!!

ALAN HEMO       

Pȋremêr ê malbatê sibeha zû li gulȋstana malê rûdinişt ta roj lê 

di çû ava , pȋr çerxa salan ew pişt xûz û kêm lebat hiştibû, lê bi 

ramaneke ronak ǜ hişekȋ saxlem ȋşê malê didomand, û bi bervajoya 

wȋ neviyên wȋ jiwa mezin, biçûk, keç û kur dorê diçn û tên .

Rojek ji rojan neviyekȋ wȋ bi lez û bez hate malê û got:

mirȋşka me wenda bû ye…. pȋrê malê ji zarokên xwe re got: law 

li mirȋşka xwe bigerin. roj ǜ dem li hev zȋvirȋn û zarokan mirȋşk ji 

bȋr kirin, dem diçe û her dem bapȋr ji wan re dibêje: mirȋşka xwe 

ji bȋr mekin ǜ lê bipirsin. Wekû her rojên xwe pȋremêr li gulȋstana 

xwe rûniştiye, kurê wȋ li ber rawestiya û got: bavo çêleka me hate 

dizȋn. bavo dibêje: lawê min li mirȋşka xwe bigerin. Law ji xwe re 

dibêje: diyar e, salan gelekȋ zor li pȋrê me kirine, em dibêjin çêlek 

ew dibêje mirȋşk. dȋsan rojan xwe li hev badan ǜ çêlek jȋ çû. bapȋrê 

zarûzêçan di nav wan de rûniştiye, ji wan re dipeyive, qala rojên 

xweş û nexweş, dȋrok û serpêhatiyên gund dike. Neviyê wȋ derbasȋ 

civatê dibe û ji bapȋrê xwe re dibêje: kalko hespê me hate dizȋn. 

bapȋr lê vedgerȋne: lawo here ji bavê xwe re bêje, bila li mirȋşka 

xwe bigere. Neviyê wȋ gotinê dighȋne bavê xwe, lê bav guh neda 

gotinên bapȋr.

Roj û meh derbasdibûn û hesp jȋ çû…. Êvar e, bapȋr rabû ko here 

ser nivȋnên xwe, dȋt ko lawê wȋ rûniştiye û digirȋ. bav pêve nêz bû, 

û jêre got: ew çi derd ê ko te digrȋne, ka ji bavê xwe re bêje kurê 

Pȋremêr û mirȋşk
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min. kur serê xwe avête himbêza bavê xwe, bi giriyekȋ şewat û 

pêre got: bavo jina min bi yekȋ re reviya, bûka te serê me daxist. 

Bav kesereke kûr kişand û peyivȋ: mirȋşk lawo mirȋşk. û bi ser lawê 

xwe de hate xwar, û jiyana xwe ji dest da.

Her wisaye dem û çaxên kurdan li rojavayê kurdistanê dibûrin, 

dibe ko mafê herȋ biçûk ew e biryara azad û helwesta serbixwe, lê 

mixabin me ew maf wenda kir, û vaye mafên din didine dû.

Çȋrok ji folklorê kurdȋ

21 - 4 - 2013

جميل حسن
خالل مرحلة الثورة السورية العظيمة اصبح باإلمكان الجواب عن السؤال المطروح منذ 
عقود من قبل الغيورين: لماذا ال نستطيع نحن الكرد ان نفهم على بعضنا ولغة التنافر 
والتشتت والضعف وخلط األمور وتغبيش الرؤيا هي السائدة, فتبين ان العجز يكمن في 

القاموس والمعجم المتداول وال بد من بديل جديد يراعي لغة وذهنية وحواس الفئتين:
الضمير  واصحاب  والشجعان  والصادقين  والمخلصين  والثوار  االحرار  االولى:  الفئة 

الحي مهما كانت مواقعهم
واالنتهازيين  والمتخاذلين  والمنافقين  ومريديهم  السياسيين  القادة  بعض  الثانية:  الفئة 

والمرتبطين بحبل سري مع النظام الغاشم وما زالوا يعقدون اآلمال على بقائه
وأدناه بعض من المفردات للداللة على ذلك:

كلمة الشباب: تعني لدى الفئة االولى: الطليعة، الحيوية، الطاقة، وقود الثورة، المبادرة، 
التجديد، بيده الحسم في مرحلة الثورة

وتعني لدى الفئة الثانية: الخصم اللدود، الطيشان، المراهقة، التهور، السبب والبالء في 
ويأخذوا  وتدجينهم  في صفوفهم  والشقاق  الفرقة  بث  من  فالبد  االوضاع  استقرار  عدم 
الجانب  وإتقان  الرؤوس  وهز  الطاعة  ويجيدون  واالرشادات  الوعظ  من  الكافي  الوقت 
النقمة ودغدغة  وامتصاص  والمراوغة  والدوران  كاللف  القادة  بعض  الفني من سياسة 
عواطف الجماهير بالجمل والشعارات السمينة والفارغة حينئذ يكونوا قد كبروا اطال هللا 

في عمرهم ويصبحوا مؤهلين للقيادة
نظري  برنامج  ووضع  الحقيقة  على  االجتماع  تعني  االولى  الفئة  لدى  التحالف:  كلمة 
وعملي وتعبئة كل الطاقات الحزبية والشعبية لتحقيق متطلبات المرحلة، وذلك من خالل 
واالنتصار  والمكتسبات  والتفاؤل  الثقة  على  تبعث  متجددة  حيوية  ديمقراطية  آلية عمل 

واحقاق الحقوق
لدى الفئة الثانية تعني االجتماع على الشكل من خالل آلية انتقائية وإقصائية للفئة االولى 
وايهام الكرد بأنهم موحدون والخنوع عمليا ألجندة قوى متنفذة تهدف التفرد والسيطرة 
المناطق  وحماية  السورية  الثورة  عن  بالنفس  والنأي  واالنعزال  والتقوقع  الساحة  على 

الكردية من الثورة وليس النظام
الشروط  والمواثيق  المشروع وفق  القوة  الفئة االولى تعني استخدام  لدى  العنف:  كلمة 
االممية في الدفاع عن النفس ومواجهة االستبداد وبعد اغالق االبواب امام الحلول السلمية  
لدى الفئة الثانية :تعني البلطجة والمعاقبة الصارمة للنشطاء السياسيين ونشطاء االغاثة 
ومع الحلفاء اذا لوحظ بوادر الخروج من الدائرة المرسومة ، كذلك تجنب اي ربيع كردي 

الذي يثير قلق البعض وضعضعة مواقعهم ويؤدي الى التحرر من االستبداد الكردي

قاموس ومعجم كردي جديد البد منه
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كلمة المعارضة: تعني لدى الفئة االولى تجميع كل الطاقات السياسية والثورية لالنخراط 
في الثورة والتحالف مع قوى المعارضة والجيش الجيش السوري الحر والقسم الكردي 
النظام  اسقاط  المتبادلة ولتسريع عملية  الثقة واالخوة  الوطنية وزرع  اللحمة  لتقوية  منه 

وتجنب الشعب السوري المزيد من الخسائر والدمار
لدى الفئة الثانية تعني التقرب من المعارضة السورية المدجنة حتى ال يكونوا منفردين 
في الذهاب الى طاولة الحوار مع النظام واقناعه باالصالحات الممكنة واستخدام القلب 

واللسان الحلو في محاولة اإلقناع وهو اقوى االيمان
كلمة االستعراض: لدى الفئة االولى غير محبذة النها مقيتة وشكل ذو مضمون فارغ

لدى الفئة الثانية تعتبرها االولوية وتعني التجارة والترويج للبضاعة التي تجاوزت مدة 
الصالحية من خالل الدعاية واالعالن والمهرجانات والدكاكين

كلمة االستحقاق لدى الفئة االولى تعني دفع فاتورة الحرية وانطالق الكرد وبقوة خالل 
الثورة ليكونوا رقما صعبا ال يمكن تجاوزه في معادالت االستحقاق المقبلة والسير نحو 

النمو والحضارة
باسلوب  الزرع   وجهود  بمتاعب  المرور  دون  المحصول  جني  تعني  الثانية  الفئة  لدى 
البهلوة وسياسة حرق المراحل والتسول السياسي : من مال هللا نحن شعب فقير ودرويش 

اعطونا شوية حقوق.
مع   « »زرت  تعني  هل  للكردية  البلطجي  كلمة  لترجمة  الكرد  للغويين  بالسؤال  اتوجه 
الفئة  تنجح  اخيرا هل  منهم  لدينا  الكثيرين  لوجود  الثالث  االحرف  السكون على  عالمة 
االولى في لملمة صفوفها وشق الطريق لتصبح لهجتهم هي السائدة في منطقنا وعقولنا 

ومشاعرنا ام ان القطار فات الجميع.

ALAN HEMO

Xweşbûna ko ji jor diçe jêr, 

Ji xweşbûna ko ji jêr diçe jor,

Durist re…….

Ji jiyanê netirs

Wê xelk ji te bitirsin, ez bawerim tukes naxwaze bibe gur…….!!

Kuçik êrîşî me dike. Tirsa me dibîne.

Ji wî werê em jê ditirsin……!!

QAMIŞLO

Kurt mûme …..3
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محسن طاهر*
والقليل  االنكسارات  العديد من  الغربية,  في كردستان  الكردية  السياسية  الحركة  شهدت 
من اإلنجازات خالل تاريخها, نتيجة االنقسامات المتتالية في بنيانها السياسي والتنظيمي, 
والسياسية  الفكرية  والمقاييس  المنطق  تخوم  تعّدت  قرن,  نصف  من  أكثر  مدى  على 
على  وقدرتها  الكوردية  السياسية  الفصائل  حيال  والريبة  القلق  وأنتجت  واأليديولوجية, 
قيادة الشعب الكوردي, نحو تحقيق أهدافه القومية والوطنية في البالد؛ وخلقت الالمباالة 
واالغتراب الجماعي بين التنظيمات السياسية, وبين الجماهير في هذا الجزء الكردستاني, 
كما أن أغلب التجارب الوحدوية )تحالفات, اتحادات, جبهات, وحدات اندماجية,...( بين 
)وحدة  المنشود  الهدف  تحقق  ولم  بالفشل,  باءت  الكوردية, وعلى مدى عقود  األحزاب 
الصف( كونها لم ترتق إلى مالمسة رغبات الشعب الكوردي, وتطلعاته القومية والوطنية 
واقع  من  الخروج  في  الدوام  على  أخفقت  الكوردية,  السياسية  الحركة  وأّن  المرجوة؛ 
اإلعالن والتنظير, إلى ساحات الفعل والعمل الميداني, وتالياً لم تفلح في ردم الهوة الكبيرة 

الفاصلة بينها وبين الجماهير.
إّن الثورة السورية المباركة, ومنذ انطالقتها فرضت إيقاعا جديداً على معظم القوى التقليدية 
الضيقة, والمحاولة وباستحياء االلتحاق  الحزبوية  الذات  الكوردية, ودفعتها نحو تحقيق 
بركب الحراك الشبابي الثوري, والفعاليات االجتماعية والثقافية المستجدة, وبادرت إلى 
الذي أضحى   2011/10/26 في  الكوردي  الوطني  المجلس  راية  تحت  لململة صفوفها 
عنواناً عريضاً لوحدة الصف الكوردي, لكن نزعة التفرد الحزبي والهيمنة الجهوية قد 
قيدتا وثاقه, وأوقعتاه في مستنقع الخالفات البينية والصراعات الهامشية, وصوالً إلى لطم 
الكوردي,  الوطني  المجلس  في عمل  المخيف  التراجع  ويؤكد على  الحال  فواقع  الذات, 
والشلل التام في أدائه السياسي والميداني, وصل إلى حافة السكون, والدوران حول الذات, 
نتيجة التركيبة غير المتجانسة بين أطرافه, علماً أن حاالت االختالف السياسي والتنظيمي 
أمر في غاية األهمية, وتعتبر من ضرورات التطور والتقدم والعمل المؤسساتي الناجح, 
ولكن أن يتحول هذا التنوع والتمايز في المفاهيم والرؤى إلى عامل كبح وجمود لعمل 
المجلس ورقيه, هذا ما ال يمكن فهمه وقبوله البتة, ويدخله ضمن خانة العطالة السياسية, 
بين  العالقة  وجدلية  السورية,  الثورة  وحيثيات  المرحلية,  مهامه  أداء  عن  يبعده  وتالياً 

الثالوث الداخلي واإلقليمي والدولي المتشابك.
إنَّ الوضع االستثنائي التي تمر بها منطقة الشرق األوسط, وبروز القضية الكوردية كأهم 
القضايا العالقة التي تنتظر حلوالً جوهرية خاصة في كردستان الشمالية والغربية, يتطلب 
التسلط  عن  بعيداً  جديدة,  سياسية  تكتالت  إنجاز  عبر  الذاتي  العامل  تهيئة  في  اإلسراع 
والهيمنة وقانون القوة, وجاء تأسيس االتحاد السياسي في 2012/12/15 استجابة سريعة 
لمتطلبات المرحلة, وضرورة موضوعية للحد من ظاهرة التشتت واالنقسام في الحركة 

ال لالحتاد السياسي نعم للوحدة االندماجية
RACȋF

Kerwnê bazirgana biçûk dibe
Kerwanê pakrewanan mezin dibe
Bi destê basê ……
Bi sed û hezaran têne kuştin
Bêtirs û bêzehmet
Belafirê şer baran dike birehet
Doh kanî û meqsûd
Va îro qamişlo û hedad
Xweda dizane bidûve kiye
Dêrka hemko, yan efrina rengîn
Yan jî amûda şêrîn
Êdî bese ta vî demi
Kerwanê azadiyê hatî
Ko me rizgarke ji vî eziyatî
Bayê azadiyê hatî
Da ko em bibin yek partî
Da ko em bibin yek destî
Jibo em azad bibin ji vî basî
Bibin xwedî welat
Sînor nexşînkin bi xwîna şehîdê welat
Bi xwîna temo û ferhad
Serhed û xebat
Na system û biryarên cûda
Bi cûdahî û birakujî

Tucar nayê damezrandin komar û welatî

Karwan
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التماثل  حد  إلى  والتي وصلت  ذاتها؛  من  واستُنِسَخْت  تناسلت  التي  الكوردية,  السياسية 
وتطابق الحافر على الحافر, وعليه فأن الضرورة تقتضي سرعة تنفيذ ما أتفق عليه في 
هولير بين قادة أربع فصائل كوردية, كما وردت في الفقرة الرابعة من رؤيته السياسية 
) االتحاد حالة مؤقتة وسيتم بذل الجهود الممكنة لالرتقاء باالتحاد إلى الوحدة االندماجية 
في اقرب وقت ممكن(. إّن إنجاز عملية الوحدة االندماجية والبحث عن مستلزمات وسبل 
الضرورة  اليوم  أمسى  سوريا(*  الموحد-  الكوردستاني  الديمقراطي  )الحزب  النجاح 
القصوى ال يحتمل التأخير أو التأجيل, وبات لزاماً على قادة االتحاد السياسي الديمقراطي 
الكوردي اليوم, أن يسعوا حثيثاً, لتأسيس حزب جماهيري أكثر قوة وحداثة في كوردستان 
عزيمة  من  ويستمد صالبته  الجماعي,  القرار  ويحترم  االنضباط  يلتزم  حزب  الغربية؛ 
الجماهير ونهج البرزاني الخالد, حزب يحترم اآلخر ويقدر آرائه؛ فالجماهير الكوردية 
ملّت االنتظار, ونفد صبرها من قدوم المولود المنتظر )الوحدة االندماجية( بين أطراف 
يحتوي  كي  المنشود,  القومي  الصرح  هذا  لبناء  آخر  وقت  أي  من  أحوج  وهو  االتحاد 

المتوافق والمختلف في كيان موحد وبطراز جديد.
أيضاً,  الصحيح  ولكن  والصعاب,  باألشواك  محفوف  المبتغى  نحو  الطريق  أّن  صحيح 
أنه بكثير من اإلرادة والتصميم, وبقليل من نكران الذات, وتجاوز األنا الحزبية الضيقة, 
ستتحقق الوحدة )التنظيمية( لتغدو الضمانة األقوى لحقوق شعبنا, وبناء كيانه الفيدرالي, 
وصمام أمان لنسج عالقات وطنية وكوردستانية وإقليمية ودولية, ديدنها التوازن والتوافق 
والعمل  التناحر,  أو  المحاور  التبعية, وسياسة  عن  بعيداً  المتبادل,  واالنسجام واالحترام 
مع جميع قوى الثورة والمعارضة الوطنية, من أجل تحقيق أهداف الثورة السورية في 
الحرية والكرامة, وإرساء دعائم دولة الحق والقانون, دولة تتصف بال مركزية سياسية, 
تسمو وتواكب المتغيرات المتسارعة, من سياسية واقتصادية واجتماعية في المنطقة, دولة 
تالمس هموم الناس واحتياجاتهم الرئيسية, دولة ترتقي لطموح وتطلعات الشعب السوري 

في الحرية والديمقراطية والمواطنة الحقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

*- عضو القيادة العليا لالتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي – سوريا  
*- اسم الحزب افتراضي وال يخرج عن نطاق الرأي الشخصي.  

Dilawerê zingî
Gazin nema xwedî şûnkar
Êdî ji we bikin yek car
Dilmayîn ne ji bo neyar
      Ev daxwaza karê we ye ?!

Karê we ma di sersala
Yekîtî dan dest peyala
Vexwarina xwîna pala
     Giştin û karê we ye ?!

Li ser masê dighêjin hev
Noşîna mey qurpîne tev
Paşgotin û beriberi ev
    Pêketina karê we ye ?!

Bi gotinên we`y ser pela
Rizgar bûn gel wekî gela
Rengê we tev sor e, bela
     Çi perçe û parê we ye ?!

Roj bo rojê perçebûn e
Kêsbazî û serxweçûn e
Ji bo gel ne pêveçûne e
     Pergîriyê karê we ye ?!

Gazinê ji kê kim?!
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آالن حمو
شباب  )من  الداخلية  السورية  الكوردية  السياسية  القوى  محاوالت  كل  بالفشل  باءت 
أمالً  السوري،  الكوردي  السياسي  والقرار  الخطاب  توحيد  في   ) وسياسيين  ومستقلين 
داخل سورية  الكوردية  القضية  لمطالب  االمثل  لالستحقاق  القادمة،  للمراحل  لالستعداد 
الجديدة، لتدخل بعدها بشكل علني القوة الكوردية االقليمية التي تكاد تكون الوحيدة على 
األخ »مسعود  وزعيمها  العراق  كوردستان  اقليم  في حكومة  والمتمثلة  الدولية،  الساحة 
البرزاني«، ليكون نتاجها إعالن هولير بتاريخ -10 -7 2012 التي افرزت بدورها الهيئة 
السياسي ومعطلة  الحراك  والتي بدت صورية وشكلية على طيف من  العليا،  الكوردية 
للطيف الثاني بسبب انزعاجهم لشكليتها على االول، وصوالً إلى المرحلة االتفاق الجاري 
وبروزه  اوجالن«،  »عبدهللا  الكوردستاني  العمال  حزب  وزعيم  التركية  الحكومة  بين 
كقوة فاعلة في الخارطة السياسية الكوردية الحديثة، وباألخص خروجه )حزب العمال( 

المفاجئ من القائمة الدولية لإلرهاب.
في ظل الواقع السياسي الكوردي السوري الذي يعتمد قسم منه كل االعتماد على العاصمة 
هولير، يقف قسم ثاني في حالة المتفرج ومدارات الواقع فقط دون المحاولة في التغير، 

ليعلن طرف ثالث عن عدم الرضى على الواقع السياسي المتكون في اروقة هولير.
الكوردية   PKK( في الحركة  الكوردستاني  العمال  يسطع اآلن نجم قطب جديد )حزب 
واضحاً بعد تملص وتهرب لبعض االحزاب من الوقوف بين يدي القطب القديم )حكومة 
اقليم كوردستان(، فاالجتماع الذي تم بدعوة الرئيس البرزاني للمجلس الوطني الكوردي 
السوري والذي تخلف عنه الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا بقيادة عبد 
الحميد درويش، والبيان األخير الذي صدر عن حزبه بتاريخ 27-4-2013 ، وهو يتهم 
إال  فئة دون األخرى، ما هو  الكوردية في هولير باالصطفاف مع  القيادة  بشكل مباشر 
تأكيداً على صداقته القديمة المتجددة  مع حزب االتحاد الديموقراطي )PYD( وهو الذي 
الكوردية  السياسية  القوة  وجود  على  المرات  من  الكثير  في  امتعاضه  على  بدوره،  أكد 
السورية واجتماعاتها في العاصمة هولير، ليكون )التقدمي( مؤيداً بهذا الموقف وبوضوح 
عله بهذا يؤمن مقعداً بارزاً في مجلس القطب الجديد البادئ بالتكون في )آمد(، ليتزامن هذا 
الموقف مع التصريح الذي ادلى به الرجل الثاني في )حزب االتحاد الوطني الكوردستاني( 
والرئيس السابق لحكومة كوردستان العراق »برهم صالح« في مقابلته مع جريدة الشرق 
ويشيد   ،)PKK( من  جزء   )PYD( أن  على  وتأكيده   ،  2013-4-28 بتاريخ  االوسط 
بدور حزب االتحاد الديمقراطي وتميزه الفعال واالساسي في الساحة السياسية الكوردية 

السورية والذي ال يمكن تجاهل دوره المستقبلي )كما يوصف(.
تعاقب االحداث والمجريات اإليجابية بشكل عام على الواقع الكوردي العام، يفرز العب 
يكاد أن يكون االبرز على الملعب الكوردي )حزب العمال الكوردستاني( في االشواط 

هل حنن بانتظار إعالن آمد.....؟
Yekîtiya ji bo welat
Ev doz ji we tevan dihat
Ji bo xebat nabin civet
     Ev kar ne ji karê we ye ?!

Ka we çi kir ?! çi bi ser dan ?!
Heta kengî bi van xapan
Rik û pefçûn, dij û dilman
      Bawerî neyarê we ye .

Doza welat kavil kirin
Êdî nebes parvil kirin 
Ne bawerî ne dil kirin
       Êlî pesin karê we ye .
Îro milet j› xew şiyar e
Çav li rê û bendewar e
Li dengê min xweş guhdar e
     Gel qet ne hevkarê we ye .

Bi rastiyê bikin xebat
Yekîtî bi kom û civet
Dest bidin hev roja me hat
       Kurdistan ew ware me ye .
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القادمة، وبذلك ستنتج اتفاقيات جديدة، وتنهي اتفاقيات غير مرحب بها من أطراف معينة، 
ليضعنا أمام أسئلة مرحلية قادمة: هل سيكون هناك إعالن آمد ؟. وهل سيتوافق اإلعالن 
االوحد: هل سنبقى ورقة  بذلك سؤالنا  وينتج  )هولير(.  االول  اإلعالن  )آمد( مع  الثاني 

ممزقة ليحمل كل إعالن قطعة ؟؟؟ 
Memealan84@hotmail.com           

 

 البذور األوىل للصحافة 
لورين الخليفة

ترافقت أشكال التواصل االجتماعي مع ظهور المجتمعات اإلنسانيّة . فتنوعت وتطّورت 
الخطباء  خالل  من  الشفوي  بالتواصل  فبدأت   . اآلن  عليه  نحن  ما  ذروة  بلغت  أن  إلى 
تكتب  فكانت   ، الخشبيّة  األلواح  على  بالجبس  الكتابة  إلى  تطّورت  ثم  ومن  والعرافين 

األلواح الملّمة باألخبار وتعلق في أماكن بارزة لتصبح على مرٍء من الناس جميعاً .
الطباعة  ظهور  واألجتماعي  األقتصادي  التطور  استدعى  عشر  السادس  القرن  وفي 
وتطورها . فالعالقات الرأسمالية النشيطة والتطور السريع للتجارة العالمية خلق الحاجة 
إلى نشر األخبار التجاريّة فظهرت المطبعة البرجوازية وقامت بإصدار الصحف ونشرها 
بقصد الحصول على األرباح والنقود، لذا كانت الصحف األولى ذات طابع تجاري تحوي 

معلومات عن سير العمل التجاري وحركة البضائع والّسوق العالمية .
الثورة  خلقتها  حيث  عشر  السابع  القرن  حّل  أن  إلى  تظهر  لم  السياسية  الّصحافة  أما 

البرجوازية األنكليزية عندما أحتّد النضال من أجل الحقوق السياسية البرجوازية .
وفي القرن التاسع عشر تحولت الصحافة إلى مؤثر قوي في الطبقات اإلجتماعية المختلفة 
، وأصبحت مسرحا للعمليات اإليديولوجية والسياسية الّسائدة ومرآة تعكس مصالح القوى 

المختلفة.
أما البذرة األولى للصحافة الكردية قامت عائلة بدرخان بزرعها في نهاية القرن الثامن 
عشر عندما أصدر األمير مقداد مدحت بدرخان صحيفة )كردستان ( بتاريخ 22 نيسان 
1898 م ، باللغة الكردية فكتبت باللهجة الكرمانجيّة الشمالية وبالحروف العربية ، رغبة 

منه في إيصالها إلى جميع أبناء الشعب الكردي إليقاظ الشعور القومي .
رحلة صحيفة كردستان كانت شاقة وطويلة جدا ،إذ كانت تطبع في مطابع الهالل بالقاهرة 
ع  ، وترسل إلى دمشق ومن ثم تُْحَمل على األكتاف لتُرسل إلى كل أجزاء كردستان لتَُوزَّ

مجانا على أبناءها .
وبالرغم من صدور الصحيفة في القاهرة إال أّن محررها لم يُفلت من المالحقة و التضيق 
من قبل السلطات العثمانية التي كانت باسطة سلطتها على أغلب المناطق الكردية أنذاك ، 
مما أدى إلى انتقال مركز إصدارها إلى جنيف ولندن وفولكستون ، وكذلك انتقال رئاسة 

15

          Mehmûdê Sebrî
Melayê Cizîrî serdarê rist ên evînê ye.hilgirê alaya xweş-xaneya 
Kurdî ye,û navdarê suxena Kurdî ya bê hempa ye.Ristên wî bi razên 
xwe yên kûr, û şêrîniya xwe ya na ête salixdan- di kevin rêza ristên 
Şîrazî û Camî û ristevan ên navdar,di dîroka ristên kilasîkî, di rojhilata 
me ye kevnar de.
Navê melayê Cizîrî Şêx E›hmed e, û bavê wî Şêx Mihemed e, ji Kurd 
ên Bota ye. Gelek peyv di heyama jîna Cizîrî de- hatine gotin : Bilêc 
Şêrgo di pirtûka «Elqediyel kurdiye» )kêşeya Kurdî( û Mihemed Emîn 
Zekî di pirtûka «Dîroka Kurd û Kurdistan» û Mihemed ‹EIÎ ‹Ewnî di 
pirtûka «Meşahîrulkurd» )NavdarênKurd( de, dibêj in: Cizîrî di sedê 
şeşan yê koçî de, ango sedê diwazdehan yê Zayinî de- jiyê xwe 
bûrandiye. E›Ia iddînê Sicadî dibîje: Li gorey destnivîsek dîwana 
Cizîrî ku E›bdilqadir Kurê ‹EIÎ yê Amêdî nivîsiye, û li gorey heyamên 
wan kesên ku nav ên wan, di ristên Cizîrî de hatine, melayê Cizîrî di 
sala 827ê koçî de bû ye,ango di sala 1424 ê zayînî de.Mela Ehmed ê 
Zivingî ku dîwana Cizîrî çap kiriye ,di sala 1958ên zayînî de, dibîne; 
ku li gorey heyamê wan ristevan û fermandarên ku navên wan di 
ristên Cizîrî de hatine, wekû Cengîzxan, Teymûrling, Şîrazî, ku di 
dawiya sedê 14 ê zayînî de- dawî li jiyana wî hatiye,û Camî ku di 
sedê 15ê zayînî de,temenê xwe bûrandiye, zivingî dibîne: ku jiyana 
Cizîrî dikeve nîvê dawîn ji sedê 15an yê zayînî. Zeynil›abidîn zinar 
di pirtûka «Nimûne» de,dibêje: Cizîrî disala 1570yê zayînî de- çê bû 
ye, û di sala 1640ê zayînî de, dawî li jiyana wî hatiye. Zinar bawere 
ku Cizîrî hevjiyê Feqê teyra ye. Çikû herduwa ristek du goyer avêtine 
ber hev, û Feqiyê Teyra ristek di şwîna Cizîrî de gotiye. Lê di ristên 
Cizîrî de navê Feqiyê Teyra ne hatiye, û ew rista ku dibêjin herduwan 
beramberî tê de kirine- ne wek ristên Cizîrî ye, û rista Feqê Teyran ya 
şûndariyê-na be girove ku her dû hevjiy ên hev in, çikû ta niha hinek 
Misilman şûna Hesen û Huseyn di kişînin, û ta niha jî hinek bi ristên 
xwe kuldariya pey›xember , Xanî…t.d.-dikişînin.
Di baweriya min de ya nêzîkî duristiyê ew e;ku heyama Cizîrî dikeve 
dawiya sedê 15an û pêşiya sedê 16ê zayînî de, çikû di ristên Cizîrî 
de,navên tu zana û ristevanên piştî «Camî» ne hatiye. Ji vê xuya dibe 
ku Cizîrî di çaxek nêzîkî heyamê Camî de jîna xwe bûrandi ye, çikû 
Camî di nêviyê dawîn de, ji sedê 15ê zayînî, dawî li jiyana wî hatiy e. 

Geştek di nav baxê ristên Cizîrî de
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تحريرها إلى األمير عبد الرحمن بدرخان وذلك النهيار حالة األمير مقداد الصحيّة.
بمثابة  فكانت  كبيرا  حيزا  التنويرية  الدعاية  فيها  شغلت  فقد  الصحيفة  موضوعات  أما 
إرشادات حول أهمية التعليم وكذلك بمثابة نداءات صارخة إلى المجتمع الكردي لإلستيقاظ 

الروحي والمثابرة على التعلّم وإمتالكه .
الوسط  في  اإلجتماعية  الجوانب  على  بضوءه  يلقي  بمثابة مصباح مضيء  كانت  كذلك 

الكردي بأساليب متنوعة ليظهر الصورة الحية لمزارع الكردي .
خصصت  حيث   ، الكردي  األدب  نشر  و  الدعاية  في  واضحا  دورا  الصحيفة  ولعبت 

الصحيفة مكانا هاما على صفحاتها لما تبدعه األقالم الكردية من فنون وأدب .
هذه األفكار واألهداف والمبادئ حاول األميران إيصالها إلى شعبهم الكردي خالل واحد 
وثالثين عددا من الصحيفة وعلى مرِّ أربع سنوات ، حيث أُصِدر العدد األخير في شباط 

عام 1902 م .
ومثلما ال ينفذ شيٌء من النّقد ، نُقَِدت صحيفة كردستان من قبل دارسي مقاالتها ، إاّل أن 
نقدهم انحصر بأّن مقاالت الصحيفة كتبت بقلم واحد وهو قلم المحرر , ولكنّهم ما لبثوا أن 
وضعوا عذراً إلنفراد المحرر بكتاباته وهو غياب المراسلين والعاملين ذوي اإلمكانات 

األدبيّة والصحفيّة .
وكون جريدة كوردستان هديّة عظيمة قدمها األميران للشعب الكردي ، اعتبر الكرد يوم 
إصدار الصحيفة األول يوما »عيداً » للصحافة الكردية ، حيث تقام المهرجانات والندوات 

في كل جزء من أجزاء كردستان .
في عام 1912 أّسس الطلبة الكرد في اسطنبول جمعية كرديّة باسم »هيفي » وأصدروا 
مجلة شهريّة » روزا كورد – نهار كورد« لتكون بيان حال للجمعيّة ما لبثت أن تغيّر 

اسمها ليصبح » هاتاوي كرد – شمس الكردي«.
ومع ظهور أول مطبعة كردية من قبل مؤسسها حسين موقرياني ونشوء قاعدة للطباعة ، 
تعددت المجالت والصحف وتنوعت لتعبّر كل واحدة منها على حدا عن آمال وتطلعات 
الشعب الكردي . فظهرت صحيفة »بيشكه وتن – التقدم« عام 1919 م كأول صحيفة في 

السليمانية . 
اللّبنة األولى للصحافة في غرب كوردستان )سوريا ( فقد وضعها األمير جالدت  أّما  
بدرخان عندا حصل على ترخيص من السلطات الحاكمة لسورية إلصدار مجلته »هاوار 
» باللغة الكردية عام 1932م . فأصدر 57 عددا لغاية توقف صدور المجلّة  عام 1943 
م . ولكن توقف صدور المجلة لم يستدعي توقف نشاط األمير جالدت حيث أصدر مجلة 
شهرية إخبارية باسم »روناهي »، صدر منها 28 عدد لغاية أذار عام 1945 ، ومن ثم 

تالها صدور مجلة »روزا نو« على يد األمير كاميران بدرخان ومجلة ستير . 
لتتابع  م،   1946 عام  نهائي  الصدوربشكل  عن  توقفت  البدرخانيين  وصحف  مجالت 
نيسان عام  الكردي في  التقّدمي  الحزب  فأصدر   . األولى مسيرتهم  السياسية  التنظيمات 

Jiyê Melayê Cizîrî gihişti ye heftê û çend salan, û li bajarê Cizîra Botan 
,giha ye Xuda yê xwe,û hatiye veşartin li nêzîk kavilên dibistana Sor 
ya bi nav û deng, û gorr û aramgeha wî bû ye serdangeha ristevan û 
torevan û dîroknas ên Kurd.
Navê Cizîrî yê torevanî «Nîşanî» bû, dilbera wi hati ye navdan « 
Selma» di ristên wî de, lê hin dibêjin ku dilbera wî bûka fermandêrê 
)Mîrê( Bota bû, û bi navê «Sitiya bisk kesk» di hat navdan.
Gelek dîroknas û ramankar ên biyanî, nemaze rojhilat-nasên Ewrupî- 
li ser Cizîrî û ristên wî rawestiya ne, û axivtin e,wek:1-Gotê yê Elmanî 
yê navdar. Di pirtûka wî de ya bi navê Dîwana rojhilat ku Ebdurehman 
Bedewî wergerandi ye Erebî-navê Nîşanî hati ye, lê mixabin ku wî 
«Nîşanî» ji ‹Eceman )Farisan( hijmarti ye. 2-Rojhilatnasê Rûsî Ogust 
Jaba, di pirtûka xwe de ya bi navê» Vekolînek li ser Kurdan» li ser 
Cizîrî û heyama wî axivti ye.3-Fon hartman yê Elmanî ku wî di sala 
1904an de, dîwana Cizîrî çap kiri ye.û pêşgotinek ji wê re nivîsandi 
ye.
Giringtirîn taybetmendiyên ristên Cizîrî ev in: 1-Kûrbûna raman ên 
wan, û awayên ku ew raman bi wan berder dibin. 2-Afirandina taze û 
xurt ku mereqdar ên tore û ristên kurdî radikêş in. 3-Qeşengî û lihev-
hatina wêne yên suxendarî yên di wan de tên. Bê guman têgihiştina 
ristên Cizîrî zor e, ji ber gelek egeran; wek kûrbûna razên afirandinê, 
qelsiya torevan û mereqdarên toreya Kurdî,bi egera qedexebûna 
xwendin û nrvîsandinê bi zimanê Kurdî, hebûna peyvên biyanî, û 
nivîsandina bi sê coreyên tîpan…t.d.Lê divê Kurd lezê bikin li hilbûn 
û raperîna toreya Kurdî. û qonaxan kurt bikin û bisoj in, di rêya 
pêşvebirina û vejandina tore û pêmay ên me yên netewî de,
û divê Kurd lezê bikin di hêsankirina tore û afirandinên yên wek Cizîrî 
de .
Li gorey vê ramanê ,min divê di vî deriyê torevanî re derbas bim nav 
gulzara ristên Cizîrî, û bi geşt û seyranek kurt û sivik, rabim di nav gul 
û kuîlkên ristên Cizîrî yên giran-biha de. Ez gelek kêfxweş û şanazim
bi vê geştê,û bi helkeftina sala Xanî ku sêsedsaliya afirandina wî ji 
dastana Mem û Zîn re, û sedsaliya rojnamegeriya Kurdî. Ez van gul û 
kuîlkên ku ez diçin im ji wê gulzara Cizîrî ya ku gul ên wê renge reng 
In û berê wan pir e ,dawî Lê na yê- diyarî canên Xanî û Miqdad 
Bedirxan yên pîroz dik im. Ez van gulan datîn im ber can ên wan yên 
bilind û bi rûmet, di dil ên Kurd ên birûmet de
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1968 م مجلة كردية باسم » كلستان«، تولى رئاسة تحريرها الشاعر الكبير جكر خوين 
إال أن كونها لم تكن مرخّصة كانت تنشر سّرا.

تالها صدور مجلة  »ُكالويز- Gelawej  » عام 1979 م ، ومن ثم مجلة » ستير« عام 
1989 م، والتي حاولت حفظ وتدوين الفلكلور الكردي .

هذه كانت البذور األولى للصحافة و الصحافة الكردية وعلى وجه الخصوص الصحافة 
الكردية في غرب كردستان .

تعمقنا في الحديث عن صحيفة كردستان لكونها كانت انطالقة للصحافة الكردية ولدورها 
العظيم في نشر الوعي والفكر القومي والنضال من أجل تحرير كردستان .

بالتحية والتهنئة لكل صحفي  الكردية نتوجه  نهاية تقريرنا وبمناسبة يوم الصحافة  وفي 
كردي ناضل وال زال يناضل  من أجل قضيتنا .

المراجع :
خالصة تاريخ الكرد وكردستان ــــــــــــــ محمد أمين زكي بك .

الكرد ــــــــــــــــــــ باسيل نيكتين 
نهضة األكراد الثقافية والقوميّة ـــــــــــــ جليلي جليل

دراسات كردية ــــــــــــــــــ نزار جرجيس علي 
موقع األكراد وكردستان تاريخيا وجغرافيا وحضاريا ـــــــــ ن. محّب هللا 

مواقع الكترونية :
موقع كوليلك. 

موقع حكزمة أقليم كردستان.
موقع مجلة هاوار .

أفين اليوسف 
ثورات  كافة األصعدة من  التضحيات على  الكثير من  العريقة  البدرخانية  العائلة  قدمت 
تحررية وانتفاضات وتشكيلهم وحدة قليمية كردية مستقلة دون حدود مصطنعة. جالدت 
وأثيرة  متميزة  وهو شخصية   . األبدي  الحب  يستحقون  الذين  أولئك  من  واحد  بدرخان 
ومنشطة للعقل يعجز اإلنسان الكردي عن وصفه ، عاش حياته بين السفر والمنفى وعندما 
قرر الكماليون القضاء على البدرخانيين والقوميين األكراد ومالحقتهم برز اسم جالدت 
بدرخان فاضطر للجوء إلى ألمانيا وقصد مدن أخرى كالعراق وبيروت . ونتيجة عشقه 
في  الكردية  الجمعية  بناء  في  وشارك  في سوريا  استقر  نطاقه  وتوسيع  السياسي  للعمل 
الحسكة لمساعدة االكراد النازحين من الشمال وبضغط من االتراك قامت حكومة االنتداب 
الفرنسي بإبعاده عن المناطق الحدودية واستقر في دمشق وأنه كان مترجما وشاعرا وكاتبا 
بالعلم والمعرفة  التزّود  العملية ساعدته ع  بلغات عديدة. ومثل هذه  التكلم  يجيد  ، وكان 
وعلى توسيع دائرة عالقاته االجتماعية أسس مجلتين »هوار وروناهي » وكانت كالهما 

سالحا لنشر الوعي وبث أفكار الحرية والديمقراطية في عقل المجتمع الكردي .
كان انساناً مختلفا وكان أختالفه مبدعا ومتميزا وأيقن أنه ال يمكن لألكراد أن يلتفتو إلى 
قضاياهم القومية والوطنية دون وجود لغة تهديهم سبيل الرشاد فوضع أبجدية باألحرف 
الالتينية ونشرها عبر صفحات مجلة هوار في يوم 15 أيار عام 1932 م في دمشق. أرى 
أن هذا اليوم هو والدة الثقافة الكردية في كل بقاع العالم . فأصبحو يدركون أنهم يشكلون 
أمة لهم لغتهم وتاريخهم وثقافتهم إال أنهم موزعون على أربع دول شمال العراق وشمال 

شرق سوريا وجنوب شرق تركيا وشمال غرب إيران .
كان عبقريا بكل معنى الكلمة لفت األنظار وشد اإلنتباه وقد أوجد جالدت هذه األبجدية 
ليدرك اإلنسان الكردي حقيقته وحقيقة واقعه المظلم وليثبت ذاته وليتمكن من معرفة هويته 

وليعي المسؤولية التي تقع على عاتقه .
ولكن اليوم مع األسف تستغل بعض األحزاب الكردية هذه األبجدية لغايات معينة وبطريقة 
أن  حقه  من  الطفل   . الكردية  اللغة  المدارس  في  األطفال  تعليم  من خالل  مباشرة  غير 
زاوية  في  يحشر  أن  دون  من  بطفولته  يستمتع  أن  بمعنى  مرحلة،  مرحلة  حياته  يعيش 
تطور  أي  بذلك  لتعيق  مستقبلية  وليست  مرحلية  ولمصالح  حزبياً،  ليستغل  فقط  ضيقة، 
لخلق  وسيلة  تكون  أن  يجب  الكردية  واللغة  المنظور،  المستقبل  في  الكوردي  للمجتمع 
عقول سليمة كردياً، ولغايات نبيلة وأهداف سامية .جالدت بدرخان أبدع ورأى أن الحل 
الوحيد للقضية الكردية يكمن قبل أي شيء في أن يدرك األكراد لغتهم أنه شرط أساسي 

لتحرير كوردستان ويقظة الشعب الكردي من غفوته .
2013\5\7            

جالدت بدرخان


