
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثوراتاذار شهر   

 االول من اذار وفاة البارزاني مصطفى
م وفاة القائد الكردي األسالمي صالح 1169آذار  4

 الدين األيوبي..
انتفاضة كردستان الجنوبية بقيادة  1991آذار  6

 البرزاني وطلباني 
تحرير مدينة السليمانية في انتفاضة  1991آذار  7

 آذار..
يراني و قيام ثورة الشيخ سعيد الب 1921آذار  7

..ثورة نوري ديرسمي  
ردي  محمد شيخو ووفاة الفنان الك 1989آذار  9

أنتفاضة قامشلو  2004آذار  12  
والدة القائد الخالد المال مصطفى ا  1903آذار  14  

16/17/18 قصف مدينة حلبجة  1988آذار  16 /  
استشهاد مظلوم دوغان بعيد  1982آذار  21

 النوروز 
سليمان آدي في دمشق ألجل استشهاد 1986آذار 21

 نوروز
ق م )إنتفاضة كاوا حداد على  612آذار  21 /21

 الدهاق وقيام عيد نوروز( حسب األسطورة الكردية 
  1993سجن حسكة  حريق24

إعدام القاضي محمد  1947آذار  31  

أحداٌث كثيرة أخرى، فشهُر آذار شهر األحداث هناك 

بمآسيه بكل معنى الكلمة، وهو شهر الكورد 

 وأفراحه ونوروزه..

 
 عاش الكورد وكوردستان

 لكم تحياتي ــ  المغني والسياسي شفكر

 

 ــ لمحة عن حياة سروك مسعود بارزاني

الديقراطي الكوردستاني تزور  ــ منظمات البارتي

البارزاني الخالد حضري  

تخرج الدورة األولى لطالب تعليم اللغة الكوردية ــ 
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ذكرى  تحيى ــ   مجلس كورد سوريا في السويد

  آذار 12انتفاضة 

ذكرى انطالق ثورة شيخ سعيد بيرانــ   

 جان كورد . الكورد والحريةــ 

محسن طاهر*: االتحاد السياسي اختبار صعب ــ 

  والنتيجة... ؟
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 عود بارزانيياة سروك مسلمحة عن ح

 

 

اغسطس  61في مدينة مهاباد الكردية في )كردستان ايران( في ولد مسعود بارزاني على اراضي جمهورية كوردستان

حيث كان والده )مصطفى البارزاني( قائد قوة جمهورية كوردستان في مهاباد الذين دافعوا عنها والتي استمرت لمدة  6491

 عد قطع الدعم السوفيتي لالكراد. اقل من سنة حيث قضت ايران عليها ب

 عند انهيار جمهورية كردستان في مهاباد، توجه مال مصطفى البارزاني مع خمسمائة من رفاقه الى روسيا. 

 

في حين عاد السيد مسعود البارزاني مع افراد عائلته واالف من ابناء عشيرة بارزان الى العراق ونفتهم الحكومة العراقية 

وعودة مال مصطفى  6491عراق في الرابع عشر من تموز عامالى جنوب العراق، وبعد انهيار النظام الملكي في ال

البارزاني سمحت لهم الحكومة العراقية بالعودة الى منطقة بارزان، وكان مسعود البارزاني يبلغ من العمر اثني عشر عاما 

 وللمرة االولى أّسر برؤية والده. 

 

صيرة بدأ النظام العراقي مرة اخرى بأضطهاد شعب أثر عودته الى منطقة بارزان كانت جميع القرى مهدمة وبعد فترة ق

البدأ بالنضال الثوري والعمل  6416كردستان، فأضطر مال مصطفى البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في عام

 على حماية حقوق الشعب الكردي. 

 

 بدأ مسعود البارزاني دراسته باللغة العربية. 

 ر السابعة عشر والتحق بصفوف قوات بيشمركة كردستان. ترك الدراسة وهو في عم 6411في عام 

 خبرة وتجربة البارزاني الخالد في جبال كردستان وساحات النضال من اجل تحرير كردستان علمته اشياء كثيرة. 

شارك مسعود البارزاني مع شقيقه ادريس البارزاني في وفد كردستان في المفاوضات التي جرت مع الحكومة العراقية في 

 . 6491بغداد والتي انبثق عنها اتفاقية منح الحكم الذاتي لكردستان في عام 

 

 بعد تراجع الحكومة العراقية عن تعهداتها واتفاقاتها، بدأ النضال الثوري الكردي مرة اخرى وفي هذه المرة شارك مسعود 



 

 

 عود بارزانيياة سروك مسلمحة عن حيتبع ... 

 . 6499في النضال المسلح حتى نكسة عام البارزاني مع والده مال مصطفى 

 واتفاقية الجزائر المشؤومة التجأ الى ايران. 6499بعد نكسة عام 

وردا على اتفاقية الجزائر المشؤومة في نفس العام بدأ العمل السياسي واعلن الحزب عن 6499في الرابع من نيسان من عام 

فارز البيشمركة الى كردستان وكانت جميع التوجيهات التي تصدرعن تشكيل القيادة المؤقتة كتواصل لثورة ايلول ودخلت م

 مال مصطفى البارزاني تنفذ بشكل مباشر من قبل مسعود البارزاني. 

 

بعدها اضطر الى التوجه الى امريكا لمرافقة والده الذي سافر للعالج وبقي هناك معه حتى رحيل البارزاني الخالد في اذار 

 . 6494عام 

 

 تعرض الى محاولة اغتيال فاشلة من ازالم النظام الصدامي في مدينة فيينا عندما كان عائدا الى كردستان.  1/6/6494في 

 

 استمر جنبا الى جنب مع شقيقه ادريس البارزاني في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. 

 

االن اختير في ثالث مؤتمرات عامة  كرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني ولحد 6494بعد رحيل والده اختير في عام 

 كرئيس للحزب. 

 

 له رغبة شديدة في المطالعة والكتابة وقراءة المواضيع السياسية والعسكرية ومعروف ولعه بالمطالعة ولعبة كرة القدم. 

 يتقن اللغة الكردية بجميع لهجاتها، باالضافة الى اتقانه العربية والفارسية واالنكليزية بصورة جيدة. 

 له مؤلف نشر باللغة العربية في اربعة اجزاء بعنوان) البارزاني والحركة التحررية الكردية(. 

 

 له ثمانية اوالد. 

 يعتبر من الشخصيات السياسية المعروفة منذ اكثر من عشرين سنة في اوقات السلم والحرب في كردستان والعراق. 

العراقية التي حاربت الشعب الكردي وقاد الجبهات وكان دائما في  شارك في جميع المعارك المهمة التي دارت ضد االنظمة

 المواقع االمامية في احلك الظروف. 

كان مسعود البارزاني في جبهات القتال بمنطقة بادينان لم يترك ساحة  6419عند استشهاد شقيقه ادريس البارزاني في عام 

 القتال بل اكتفى بارسال برقية تعزية. 

واجبر النظام الدكتاتوري في بغداد على االنسحاب والحق  6411ا في معركة خواكورك المعروفة عام ادى دورا بطولي

 الهزيمة باعداء الكورد. 

الّهم مسعود البارزاني افكاره وتنظيراته من مسيرة البارزاني الخالد والمجتمع الكردي، ملماً بلغة العصر ويعرف كيف 

 مطاليب الشعب الكردي دون التنازل عن حقوق شعبه ولو بقدر انملة. يتوافق بين النظام العالمي الجديد و

 يقود الحركة التحررية للشعب الكردي بكل دراية تجنبا من تعرض الكورد الى نكسات اخرى. 

من قبل المجلس الوطني لكردستان العراق باالجماع كأول رئيس منتخب القليم  61/1/1119انتخب مسعود البارزاني يوم 

 واالولى في تاريخ الشعب الكردي باختيار رئيس االقليم عن طريق االنتخابات. كردستان

 عن الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان



 

 

اني تزور ضريح الرمز الوطني القومي ردستوردستان للبارتي الديمقراطي الكومنظمات اقليم ك

  مال مصطفى بارزاني

 

 

منذ أن انطفأ وميض ملهم الروح الثورية لدى الكورد على امتداد بالد الشتات ووقف قلبه الكبير عن الخفقان في 
تهدر  ردي الوفاء للوطن بروح الكردايتي منهجاً ونبراساً في تحدي الظلم والظالم التيوم ملهماً الشعب الك 1979

ابسط حقوق االنسان في العيش بحرية وكرامة في انظمة فاشية دكتاتورية ال تعرف اي معناً لذلك في مالمح بطولية 

سامية ودروس وعبر في تقديم الروح وكل نفيس على المبدأ والقومية والعيش الرغيد ألجيال الكرد التي تتالى على 
 .حبه وعطاءه وتضحياته

ردية امام هول المصائب والمصاعب ليسمو ويرتقي بها وظمة وإجالل القضية القومية الكليثبت للعالم اجمع مدى ع

العالم إلى السالم والحريات واألرض الكبيرة التي تتسع للكل العيش جنباً إلى جنب على غرار المجتمعات والشعوب 

السياسية جامعاً للشعوب  المتحررة التي تؤمن بالديمقراطية للشعوب على مبدأ حقوق اإلنسان ليصبح الخريطة

والقوميات واألديان ليغدو الوئام والمحبة وينعدم فيها صور العنف والظلم والدكتاتورية مؤكداً بذلك مدى عراقة 
 .الشعب الكردي على ارضه ذاتياً وتاريخياً 

لين على كاهلهم من الجلي ويالت البارزانيين الذين ساروا من خلف الرمز الخالد بارزاني في الجبال الوعرة حام
م بدايات ومنطلقات  1975-1961ايلول  11معاناة الشعب الكردي وقضيته العادلة بذلك اصبح الثورة العظيمة في 

ردية الحديثة والمرتقبة منها بعد أن نقل القضية الكردية إلى حالة الفرض والقبول لتأخذ دورها الطبيعي والثورات الك
 .وحقها في الحياة

يل وصول وفود البارتي ومنظماتها في االقليم إلى الضريحينوفي ما يلي تفاص : 

بدايتاً كان في االستقبال ممثلي حكومة االقليم وممثلي القائد مسعود البارزاني وتم الترحيب حاراً من الطرفين وتبادل 

يم وفضائية مسئولو تنظيمات البارتي الحفاوة مع المستقبلين بروح االشقاء مع وجود مكثف ألعالم حكومة االقل

كردستان باإلضافة إلى اعالم المنظمات وتم التغطية االعالمية على وجهها المطلوب وبعد وضع اكليل الورود و 

قراءة الفاتحة اللقى االستاذ حسن درويش مسؤول تنظيم هولير كلمته عبر عن حبه ووالءه للبارزاني ونضاله 
ثرالكردايتي واثنا الرحمة على روح الخالد الطاهرة ون  "رحلت عنا جسداً ولكنك بقيت بيننا روحاً طاهرة تعيش في ":

 قلوبنا ووجداننا إلى األبد معبر مدى اثر االب الروحي للقلوب
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ردستاني تزور ضريحوردستان للبارتي الديمقراطي الكومنظمات اقليم كيتبع ...   

البارزاني العظيمين وأكد التزامه بنهج ردي شريف اإلقتداء بالنضال ووخاطب الرفاق بأنه واجب على كل ك
,البارزاني الخالد قلبا وقالباً  ردية والعمل المشترك للوصول إلى سوريا جديدة في المستقبل تحترم وومد يد األخوى الك

 حقوق االنسان في العدالة والمساواة

ر ثورة الزعيم الروحي لألمة رد والثورات الكردستانية التحررية التي اثمرت في االخيووكما تحدث عن نضاالت الك
ردستانيوالكردية مصطفى بارزاني مؤكداً إن نظرية البارتي الديمقراطي الك سوريا ومنطقاته الفكرية لن تخرج عن -

الفدرالية كحل أمثل لسوريا متطورة وأيمان البارتي بالتالحم والتأخي بين مكونات المجتمع السوري ولن يرضخ 
ردستانودي وأخيراً تقدم بشكره وعرفانه للقائد مسعود البارزاني لمد يد العون لغرب كروالبارتي ألعداء الشعب الك . 

ردستان وثم تاله هوزان عبدالكريم ممثل البارتي في اإلقليم عبر عن عواطفه تجاه القائد الرمز ونجله الخالدين وإن ك

سوريا بالنهج الذي اثبت  –ردستاني وكارض مقدسة وزعيمها الروحي مقدس مؤكداً اقتداءه والبارتي الديمقراطي ال
 .صحته بامتياز

ردستان أراد أن يكون ووبعد ذلك تكلم ممثل القائد مسعود البارزاني كلمته رحب بوفود البارتي وقال بأن التاريخ وك

ومية لها البارزاني الخالد وطغى على االجتماع التصفيق الحار من الرفاق وفي الختام تم االستماع إلى األغاني الق
 .الغنية بالحب والعطف للشهيد ولكردستان

 مكتب اعالم هولير

ردستانيوللبارتي الديمقراطي الك  سوريا-

08-03-2013 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخرج الدورة األولى لطالب تعليم اللغة الكوردية في تربه سبي/منظمة تربه سبي 

 للبارتي الديمقراطي الكوردستاني
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تخرج الدورة األولى لطالب تعليم اللغة الكوردية في تربه سبييتبع ...   

الكوردية في تربه سبي أقيم حفل تخرج الدورة األولى  وبدعم وتنظيم من مؤسسة تعليم اللغة 8/3/2013بتاريخ 

لطالب تعليم اللغة الكوردية وبمشاركة كبيرة من أهالي البلدة وعدد من الشخصيات الوطنية واالجتماعية وبعض من 

م أعضاء المجلس المحلي ومجموعة من المهتمين بتعليم اللغة الكوردية وبحضور السيد عبد الكريم سكو السكرتير العا

سوري ـ  للبارتي الديمقراطي الكوردستاني  

بالوقوف دقيقة الصمت على أرواح شهداء الكرد والثورة السورية وعزف النشيد القومي الكردي وبدأت الحفل  أي "
ومن ثم ألقى األستاذ عبد الحكيم محمد المشرف العام على الدورة كلمة رحب بالحضور والضيوف وتحدث "رقيب

لمستجدات السياسية المتعلقة بالظرف السوري الراهن وعلى الساحة اإلقليمية والدولية وكذلك حول آخر التطورات وا

عرض آخر أخبار ونشاطات المجلس الوطني الكردي في سوريا من الداخل وفي الخارج وتحدث عن ضرورة وحدة 

ت حضارة وتاريخ الصف الكردي في سوريا وأكد على ضرورة التعليم باللغة األم حيث إننا كشعب كوردي ذا

 (..تفريس  ...تتريك  ...تعريب )طويلين حافظنا على لغتنا رغم الظلم والحرمان الذي مورس علينا بكافة الوسائل 
ضمن لغات  (32 )وأكد على رغبة أبناء الشعب الكوردي على تعلمه لغته األم هذه اللغة التي حازت على المرتبة  .

 . 13/5/2008بتاريخ  335الفرنسية في عددها  puk mediaالعام كافة بحسب تقرير لمجلة 

والجدير بالذكر أن هذه الدورة بدأت منذ ما يقارب الشهرين وأكثر بتعليم اللغة الكوردية لطالب الكورد وبكافة فئاته 
  . (150 )العمرية ،وقد بلغ عددهم أكثر من مئة وخمسون طالبا وطالبة 

وفي الختام وعلى أنغام الفنان الكوردي الثوري شفكر هوفاك تم توزيع الشهادات على الناجحين وعدد من الجوائز 
 .رمزية للمتفوقين 

 :أسماء الكادر التدريس 

 محمد أمين سكو .1

 رضوان سليمان .2

 مادلين شمو .3

 بروين مراد .4

 حمدية مصطي .5

كوردستاني المكتب اإلعالمي لمنظمة تربه سبي للبارتي الديمقراطي ال  سوريا -
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آذار 12محافظة يفلى تدعوكم باحياء ذكرى انتفاضة مجلس كورد سوريا في    

 

مجلس كورد سوريا في السويد ـ  فرع يفلى   

 

لجميع االحزاب الكوردية السورية والكوردستانية ـ الجمعيات والمؤسسات الكوردية ـ عموم  )الدعوة عامة 

 الشعب الكوردي واصدقاء الشعب الكوردي

 :العنوان 

Andersberg Centrum 

Dîrok 12.3.2013 

Dem – kat : kl 18,30 

في الثاني عشر من آذار تصادف الذكرى العاشرة لمجزرة القامشلي التي راح ضحيتها أكثر من ثالثين شهيدا وجرح 

المئات واعتقال اآلالف بعد أن أطلقت قوات األمن السوري الرصاص الحي على المشيعين العزل اثناء تشييعهم 

برصاص األمن السوري في ملعب القامشلي اثر خطة مبيتة هدفها ضرب الشعب لجنازات شهداء قضوا حتفهم 

الكوردي واستقرار البالد وسرعان ما انتفض الشعب الكوردي في كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه ردا على 
 .جرائم القتل غير المبررة التي ارتكبت بحق أبنائه
ت المسؤولية للضحية في ظل موقف عدائي مسبق من الشعب وقد مضت هذه المجزرة دون اي تحقيق جدي وحمل

الكوردي وشنت السلطات األمنية حملة واسعة من االعتقاالت العشوائية طالت اآلالف من المواطنين الكورد في 

 مختلف المناطق

ية المشروعة اننا في المجلس الكوردي في السويد نؤكد بهذه المناسبة بأن نناضل من اجل حقوق شعبنا الكوردي القوم

وند يدنا الى كل المكونات السورية التي تناضل من اجل اسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته ونبني سوريا 

 ديمقراطية برلمانية تشاركية تضمن حقوق الشعب الكوردي دستوريا وحقوق كافة المكونات االخرى أيضا
نجدد العهد لشعبنا بمواصلة مسيرة النضال السلمي  آذار ووفاًء لدمائهم الطاهرة 21تخليدا لذكرى انتفاضة شهداء 

 الديمقراطي حتى تتحقق طموحات شعبنا بالحرية والديمقراطية والمساواة والعيش الكريم
آذار وشهداء حركة التحرر الوطني الكوردية ولكل شهداء سوريا 21فتحية ألرواح شهداء انتفاضة   

 

    فرع يفلى –المجلس الكوردي في السويد 

http://www.birati.org/index.php/2011-07-26-20-46-41/8118-5-12
http://www.birati.org/images/sarheldener.jpg


 

 

 ذكرى انطالق ثورة شيخ سعيد بيران 7.3.2013

 
ف ثورة الشيخ سعيد بيران أو ثورة الشيخ سعيد النقشبندية هي ثورة قامت في جنوب شرق تركيا ضد سياسة التتريك والتعس

 تهجتها حكومات مصطفى كمال أتاتورك المتعاقبة بحق األقليات.التي ان

مارس الشيخ سعيد بن الشيخ محمود بن الشيخ علي بيران النشاط السياسي منذ تأسيس الجمعيات والمنظمات الكردية بين 

الشيخ عبيد هللا النهري،  (، وكانت له صالت وثيقة مع العائالت الوطنية كعائلة بدرخان بك وعائلة6411-6411األعوام )

باإلضافة إلى الزعماء الكرد المعاصرين له. قامت الحكومة التركية باعتقال بعض قادة جمعية آزادي الكردية مثل خالد 

. عندئذ، وقع االختيار على الشيخ سعيد 6419جبران ويوسف زيا الذين أعدما رمياً بالرصاص في مدينة بدليس في خريف 

في حلب حضره علي رضا، ابن الشيخ سعيد ممثال عن  6419عية التي عقدت مؤتمراً في تشرين الثاني ليكون رئيًسا للجم

والده، إلى جانب معظم القادة الكرد في تركيا وسوريا. قرر المشاركون في المؤتمر الكردي القيام بانتفاضة شاملة النتزاع 

. ولكسب الدعم 6419آذار  16الكردي، أي في يوم النوروز  الحقوق القومية الكردية، على أن تبدأ في يوم العيد القومي

والتأييد لالنتفاضة قام الشيخ سعيد بجولة في كردستان، قام أثناءها بحل الخالفات بين العشائر الكردية وإزالة العداوات 

، وتصادف وصوله إلى قرية بيران برفقة مائة فارس 6419والدعوة إلى الوحدة واالتفاق. وقد وصل في الخامس من شباط 

مع وصول مفرزة تركية جاءت العتقال بعض الكرد، وعندما طلب الشيخ سعيد من قائد المفرزة احترام وجوده، واعتقال 

من يشاء بعد أن يغادر القرية رفض الضابط التركي ذلك، فوقع صدام مسلح بين قوات المفرزة ورجال الشيخ، قتل فيها 

عندما انتشر خبر تلك الحادثة ظن قادة الكرد بأن الشيخ أعلن االنتفاضة، فهاجموا بعض الجنود األتراك وأسر آخرون. و

القوات التركية وسيطر الشيخ عبد الرحيم، أخو الشيخ سعيد، على مدينة كينج التي اختيرت عاصمة مؤقتة لكردستان، 

شرقية(، وبلغ عدد الكورد والية  69وانتشرت االنتفاضة بسرعة كبيرة ولفترة قصيرة على أراضي معظم كردستان )

ألف من الشركس والعرب واألرمن واآلشوريين. فرض الثوار  611ألف، ساندهم خاللها حوالي  111المنتفضين حوالي 

الحصار على مدينة ديار بكر التي صمدت في وجههم حتى وصول القوات التركية المعززة باألسلحة الثقيلة، ولم يتمكن 

ينة رغم اقتحامهم لها، فأمر الشيخ سعيد قواته بالتراجع. وقد حاصرت القوات التركية الثوار الثوار من السيطرة على المد

تم اعتقال الشيخ سعيد مع عدد من قادة االنتفاضة التي  6419ومنعتهم من دخول العراق وسوريا وإيران. وفي أواسط نيسان 

من  99االنتفاضة اآلخرون، وصدر حكم اإلعدام بحقه مع  خبت نارها شيئاً فشيئاً. وفي نهاية أيار حوكم الشيخ سعيد وقادة

. وأمام حبل المشنقة قال الشيخ سعيد: "إن الحياة الطبيعية تقترب من 6419أيار  11قادة الثورة. نفذ حكم اإلعدام فيهم في 

ا أمام األعداء". وقد نهايتها، ولست آسفاً قط عندما أضحي بنفسي في سبيل شعبي، إننا مسرورون ألن أحفادنا لن يخجلوا من

 ألفا، فضالً عن نهب ممتلكات 69ى قرى، فيما وصل عدد القتلى إل 161بيت وحرق وإزالة  411بلغت خسائر الكرد تدمير 

وثروات كل من وصلت إليهم أيدي الجنود األتراك. أسفر قمع هذه الحركة عن تهجير مثات اآلالف من الكرد والعرب 

 واآلشوريين إلى سوريا



 

 

 كورد . الكورد والحرية جان

خطأ... وأحد قال الفيلسوف الصيني الشهير كونفوشيوس قبل قروٍن عديدة بأن على المرء توضيح  المصطلحات السياسية التي يستخدمها حتى اليفهمه الناس 

عن الحرية ويحلمون بها ومنهم فئة تزعم أنها من المصطلحات التي نسمعها كل يوم من السياسيين والمثقفين هو "الحرية"، وما أكثر األكراد الذين يتحدثون 

ألته هذا السؤال أهم الفصائل التي تكافح من اجل الحرية وتقدم شباب الكورد قرابين لها، والبعض من هذه الفئة يقف عاجزاً عن الرد والتوضيح فيما إذا س

ى الجواب التراه  لدى بسطاء الناس وإنما لدى الكثيرين من طالب "مدارس البسيط:" وماذا تقصد أو تفهم من مصطلح الحرية يا سيدي؟" وهذا االرتباك لد

الملذات التي نحلم الحرية!" التي "تخرج  الكوادر المكافحة من أجل الحرية...!!!" فما هي الحرية؟ هل هي بضاعة نسعى لكسبها من األسواق؟ أم أنها لذة من 

 ياتية لكل مخلوق أرضي؟بممارستها؟ أم هي هدف وطني عام؟ أم أنها ضرورة ح

 إلى الممنوع البعض منا يفهم من النضال في سبيل الحرية انتزاع الحق الوطني أو القومي من العنصريين الشوفينيين، والبعض يفهم من ذلك الوصول شخصياً 

ومشاعر، دونما خوف من المجتمع الذي يعيش  بشتى أنواعه، والتصرف كما يشاء وكما يحلو له اجتماعياً، وإطالق ما يشعر به في قلبه من ألفاظ ومواقف

المخالفات وتجاوز فيه... وفي الحقيقة، لم أجد فارقاً كبيراً بين أشد الدول رجعية وأشدها تقدماً من حيث كثرة القوانين المانعة والتحذيرات من ارتكاب 

اقتصادية، وبسبب الفوارق في  –وذلك ألسباب عقيدية أو اجتماعية  الممنوعات، ولكن هناك فوارق في نوعية الممنوعات وأولويات المحرمات المجتمعية،

تجده هناك مرغوباً أو التقدم على سلم المدنية والعصرنة، فما يكون في هذا المجتمع من المحرمات ربما يكون في مجتمٍع آخر حالالً، وما تجده هنا عيباً ربما 

حسب االنتماء أو الشعور بأنك من هذا المجتمع أو ذاك. بل إن البعض يحاول استغالل تواجده هنا وهناك  اعتيادياً. وهنا تختلف النظرة الفردية لك أو العامة

لى التعري كليًة للقيام بتصرٍف ما، ربما يكون طبيعياً في هذه البقعة من األرض وغير مستساغ في بقعة أخرى، ومثالنا على ذلك هو اقدام بعض األوربيين ع

صيفية على ساحٍل من السواحل األفريقية أو في جزيرة من الجزر األطلسية، في حين عدم قيامهم بممارسة تلك الحرية في بالدهم إال في لدى قضائهم العطلة ال

ية ق في الحرالمسابح، على الرغم من أن حريتهم مكفولة بصدد ذلك في ديارهم أيضاً. وهنا نالحظ تمتعاً أقل بذات الحرية، مقابل تمادي في ممارسة الح

 .هناك

الدين هو الحرية عاش الكوردي تاريخياً في بيئة مغلقة اجتماعياً، تم فيها تقييد معظم الحريات بذريعة أن الدين اليسمح بها على الرغم من أن األصل في 

االقطاعي قد كرست أو أنتجت  -ائري والمسموح والمباح، وغير المسموح أو غير المباح قليل ومحدود، كما أن التراكمات االجتماعية للمجتمع الكوردي العش

فستبقى بعد  ثقافًة معينة أو تصوراٍت محددة عن "الحرية"، التتعدى النضال من أجل خالص الشعب المظلوم من عبودية المستعمرين، أما الحريات الشخصية

عما هو عليه في المجتمعات األوروبية مثالً. ولقد تأثرت  انتزاع الحرية القومية أو الوطنية كما هي في إطاٍر ضيٍق نسبياً، ألن مفهوم "الحرية" مختلف

رامجها األحزاب السياسية الكوردية بمفاهيم المجتمع الكوردي الكالسيكي ولذلك وضعت "حرية الوطن" في مقدمة أولويات المطالب التي نصت عليها ب

قمعاً وسياسة شمولية بحق أعضائها الذين وضعوا التمتع بحرياتهم  وأهملت موضوع "الحرية الشخصية" بشكل واضح، حتى أن البعض من أحزابنا مارست

غير جادين أو الشخصية في أولويات حياتهم اليومية، واعتبرتهم فاسدين اليصلحون للحياة السياسية السليمة، أو اعتبرتهم مرضى النفوس، ضعاف القلوب، و

حرية الرأي الشخصي" واعتبرته إخالالً بالوالء للقيادة أو الزعيم أو االلتزام بالقضية غير صالحين. ومن األحزاب من منع عن أعضائه حتى حق التمتع ب"

قبل قرون عديدة األساسية وبالحزب الذي يناضل لها، لذا يجدر بنا هنا ذكر ما قاله ثاني الخلفاء المسلمين، عمر بن الخطاب )رض(، بهذا الصدد، حيث قال 

جل الحرية:"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟" فركز في قوله على حرية الناس أي األفراد وليس على من تأسيس هذه األحزاب المناضلة من أ

 .حرية الوطن أو الديار أو المملكة أو الزعيم أو الحزب

ومية أو الحزبية أو باسم الزعيم الذي يعتبر في مصاب الكورد جليل ألنهم يعلمون جيداً خطورة األوضاع التي يعيشون فيها، إذ يطلب منهم باسم المصلحة الق

م في أغلب األحوال "معصوماً" أن يضغط على مشاعره الشخصية ورغبته في التمتع بحرياته الفردية، ويكف عن النقد الذي يوجهه للرؤساء ومن يليه

دعمه والتستر على أخطاء الحزب الفاحشة، فالقضية "قومية" المناصب الحزبية، بذريعة أن الوقت ليس وقت "الثرثرة" وإنما االلتزام بالنهج الحزبي و

 ..."و"وطنية" وليست "شخصية" أو "إنسانية

للجالية  وهنا أتذكر قول سياسي ديموقراطي كوردي لي عاش ألكثر من عقدين من الزمان في دولة ديموقراطية اسكندنافية, في مؤتمر )هه ولير( الشهير

على سؤاٍل مني، وجدته هاماً وضرورياً طرحه. حيث قال بصوت عاٍل من على منصة النقاش أمام ذلك الحشد الكبير من  الكوردية من خارج الوطن، جواباً 

اطياً" قال بصراحة الديموقراطيين وغير الديموقراطيين:"أنا غير مستعد لالجابة عن سؤالك أصالً!". أو ذلك "الديموقراطي" الشهير الذي يقود حزباً "ديموقر

تساغ أو مقبول لي إنه اليقبل أن أنتقد حزبه على الدوام، وهناك أمثلة وأمثلة أخرى مع األسف. فكما يبدو إن النقد حتى ولو كان جاداً وصادقاً غير مسلصديٍق 

 .ديموقراطياً بين كثيرين من الكورد

الحرية والديموقراطية كذلك. فهل يكفي النضال من أجل حرية ولذا، علينا التأكد من أننا نستخدم المصطلحات السياسية بشكل صحيح ودقيق، ومنها مصطلحا 

 القوم أو الوطن دون النضال من أجل حرية اإلنسان وصون حقه في الحرية ديموقراطياً؟

س في الشارع آمل أن يبين لنا زعماؤنا الكورد حدود "الحرية والديموقراطية" من وجهة نظر األحزاب والزعامات، ويحددوا إطار المسموح لنا نحن النا

 ة والحقوقالوطني، حتى نتأكد من أنهم اليقودوننا إلى المهالك الشمولية في ظل شعاراتهم المغرية وأسماء أحزابهم المزركشة بالحرية والديموقراطي



 

 
 

  محسن طاهر*: االتحاد السياسي اختبار صعب والنتيجة... ؟

 

فصائل من الحركة السياسية الكوردية في سوريا, بغية الوصول إلى بعد نقاشات جادة ومسؤولة بين قادة وكوادر أربعة 

تفاهمات ورؤى سياسية وتنظيمية مشتركة, بخصوص بناء اتحاد سياسي, يضع في اعتباره حساسية المرحلة وخطورة الوضع 

ي سوريا وحمايته, واستحقاقاتها على الصعيدين القومي الكوردي والوطني السوري, وحفاظاً على المجلس الوطني الكوردي ف

 وتطويره

نحو صيغ أرقى, تتناسب ومرحلة التغيير ومتطلباتها المقبلة, وبعد لقاءات ومباحثات مكثفة في هولير العاصمة, بين األطراف 

سوريا.  -األربعة, تمخضت عنها تأسيس االتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي  

 

التنظيم السياسي الشمولي العقائدي المبني على المركزية الصارمة في  بعد اإلعالن عن المولود الجديد, يجب التأكيد بأن   

األحزاب االشتراكية ذات الصبغة الماركسية, ومنها بعض أحزابنا الكوردية, أثبت عقمها وتخلفها عن ركب التطور والتقدم 

سياسية, تستطيع مواكبة التغيير ومفاهيم الحداثة والتجديد, لذا تقتضي الضرورة, البحث عن إيجاد أشكال أخرى من حاالت 

وتجاري سيرورة التاريخ, منطلقين من مبدأ المجتمع كل متحرك ومتغير ومتجدد, وتالياً الحالة التنظيمية, يجب أن تتجدد 

وتتغير تبعا للمنظور ذاته, لذا على الكيان الناشئ, أن يضع في اعتباره خطورة المرحلة, ومعادلة المصالح على المستوى 

واإلقليمي والدولي, ويسعى جاهداً لخلق توازن دقيق بين الثالوث المتشابك والمتالزم ) الحالة الوطنية العامة,  المحلي

الخصوصية الكوردية, الظروف اإلقليمية والدولية( في إطار دولة اتحادية ديمقراطية تعددية تشاركية تقر بحقوق كل 

مل بجدية تامة على تحقيق ما توصل إليه المجلسين الكورديين في هولير المكونات السورية من قومية ودينية ومذهبية, والع

حيال المطلب الكردي, ))سوريا دولة اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات؛ مما  32/11/3113بتاريخ 

اعتبار الكورد قومية ذات وحدة يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام االتحادي الفيدرالي بما يضمن حقوق جميع المكونات، و

جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية واإلقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في 

 سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية((.

 

أال يستنسخ التجارب الوحدوية  11/13/3113على االتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي, الذي أعلن في قامشلو بتاريخ  

الفاشلة في تاريخ الحركة السياسية الكوردية في سوريا, عمالً لتحقيق الذات الحزبي القاصر, والمصالح الشخصية, ال بل عليه 

أن يسير بخطى راسخة, نحو بناء حزب جماهيري مؤسساتي ديمقراطي بطراز جديد, يعتمد العمل الجماعي التخصصي, 

اسي المرن, للتعامل مع المحيط الكوردي من أحزاب ومكونات وقوى ودول إقليمية ودولية, ليصبح حامال والعقل الدبلوم

لتطلعات وآمال شعبنا الكوردي في سوريا الجديدة, يرتكز على دعامة الكوردايتي في تحركه, ويتخذ من النهج البارزاني ديدناً 

كما على االتحاد أن يُحِدث نقلة نوعية في عمل المجلس الوطني  له وبوصلة لتصحيح وتحديد توجهاته الوطنية والقومية,

الكردي, ويعمل بجدية لتفعيل لجانه المختلفة, ويمسي صمام أمان الستقاللية قراره السياسي, بعيدا عن نزعة التفرد والهيمنة 

باحترام تام, مع المعارضة السورية,  الجهوية التي قيدت وثاق المجلس, وأوقعته في مستنقع الخالفات البينية, وعليه أن يتعامل

وكافة القوى الكوردية والكردستانية الشقيقة, وفق مبدأ االحترام المتبادل والتعامل بالمثل, وحتى يتجاوز االتحاد السياسي 

تية سوريا, اختباره الشاق والمضني ويحصل على وسام التقدير عليه أن يعمل ويبرهن على الثوابت اآل -الديمقراطي الكوردي  



 

 

  محسن طاهر*: االتحاد السياسي اختبار صعب والنتيجة... ؟يتبع ... 

 

العمل بروح فريق واحد وعلى كل الصعد, بعيداً عن األنا المتورمة والمصالح الحزبوية الضيقة, وصوالً وفي أقرب وقت  -1

راطية وحقوق الشعب الكوردي في ممكن إلى حزب مؤسساتي تخصصي, يقود الجماهير إلى انتزاع الحرية وتامين الديمق

 كردستان سوريا.

 

إنه جزء ال يتجزأ من الثورة السورية, وسيبقى مدافعاً عنها حتى إسقاط النظام القمعي, بكل رموزه ومرتكزاته وأركانه,  -2

 ويؤكد على سلمية المناطق الكردية, وال يقبل أن يَُجر  أبناء شعبنا نحو أتون حرب وآثاره المدمرة .

 

العمل على تطوير المجلس الوطني الكردي, وتفعيل مجالسه المحلية في عموم المناطق, وعدم التفريط به باعتباره الممثل  -3

 األكبر تمثيالً لشعبنا الكوردي في كوردستان سوريا.

             ومالحقه,بما يتالءم وخصوصية كل مجلس وذلك خدمة لشعبنا ومصالحه الوطنية والقومية المشتركة . -4

التأكيد على العمل األخوي المشترك, بين المجلسين الكرديين)المجلس الوطني الكردي, مجلس الشعب لغربي كردستان( وتنفيذ 

 بنود اتفاقية هولير

 

إقامة أفضل العالقات, مع كافة القوى الوطنية المعارضة للنظام السوري, وفي مقدمتها االئتالف الوطني لقوى الثورة  -1

معارضة السورية, بغية الوصول إلى إطار جامع للكل السوري المعارض, من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري ودحره في وال

 سوريا.

 

نبذ كافة أشكال العنف؛ واإلقرار بحرية الرأي والرأي المختلف, واعتبار األخير بوصلة تصحيح مسار الحزب, وقوة  -6

 مضافة لتطوير عمله على جل  المستويات.

 

العمل على إيجاد البنية التحتية, إلقامة مؤسسات إعالمية ومراكز ثقافية وخدمية واجتماعية, الستيعاب كافة الكفاءات  -7

 والكوادر والطاقات والمواهب, ألبناء شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا, خدمة لقضيتنا القومية والوطنية في البالد .

 

المناطق المنكوبة في البالد, والعمل على توفير أبسط مستلزمات ومقومات العيش وضع المناطق الكوردية على الئحة  -8

 والحياة للناس في هذه الظروف العصيبة من تاريخ شعبنا.

 

إبقاء باب الحزب الجديد مفتوحاً, لمن يود المشاركة فيه, واالنضمام إليه, من أحزاب وشخصيات وطنية واجتماعية  -9

منابعهم ومشاربهم وتكويناتهم, وفق آليات متفق عليه من قبل الجميع .وفعاليات المجتمع بمختلف   

 

سوريا -*عضو القيادة العليا لالتحاد السياسي الديمقراطي الكوردي  

....................................................................................................................................  

لبارتي الديقراطي الكوردستاني ـ سوريا ... لم يتلقى ليرة واحدة من اي حزب كوردستاني وال من أية دولة وال من أي ا

حزب من داخل الوطن ,, حزب مسلح بفكر البارزاني الخالد , حزب ثوري  ومؤمن بشباب غربي كوردستان ومؤمن 

ذات نظام ديقراطي برلماني ال مركزي ) فدرالي ( يعترف دستوريا  بالحراك وبالثورة معلنا اسقاط النظام وبناء سوريا

 بحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا وبحقوق كافة المكونات االخرى ايضا .



 

 

  الحركة الكوردية في قاعة االمتحان التاريخي

 محمود خليل

كوردية في غرب كوردستان في ظل تصاعد وتيرة الحرب يلوح في األفق ، ومنذ فترة، تصدع وحدة صف الحركة السياسية ال

المستعرة في سوريا بين قوى مسلحة معارضة وقوات النظام,هذا التصاعد آخذاً منحى قد يؤدي بتداعياته إلى نقل الصراع 

ردي، حيث المسلح إلى المناطق الكوردية بذرائع وهمية وبفعل سياسي مرتهن,مما يؤدي بالتالي إلى االقتتال الكوردي الكو

ر له على األقل منذ حين,في الوقت الذي يتطلب وحدة الصف وإفراز مرجعية جامعة تليق بالمرحلة الراهنة.  يُحضَّ

الشعب وغالبية الكورد في المناطق المذكورة غير راغبة في نقل هذا الصراع وغير معني كذلك في االقتتال الداخلي إذا 

 حصل.

أصبحت لها اليد الطولى في الموضوع السوري, هذا الشيء أصبح جلياً ال يختلف  -والدولية -اإلقليمية -إن القوى الخارجية

 عليه اثنان,وسوريا أضحت ساحة معركة أكثر من كونها معركة بين قوى لها عالقة بالشعب والوطن.

يه وما ستؤول إليه الساحة القوى واألحزاب السياسية الكوردية جمعاء دون استثناء ,عليها مسؤولية تاريخية تجاه ما آلت إل

,واألخطر إذا تم نقل الصراع -الهجرة الغير المبررة في كثير من الحاالت -من الحصار الخانق وازدياد األزمات -الكوردية 

 أو الحرب الدائرة في سوريا إلى مناطقنا تحت أية ذريعة , وبالتالي حدوث اقتتال كوردي كوردي .

 على انه اقتتال وحرب بالنيابة وليس إال.  -وبدون تحفظ -سيُفَسر -لغير مبرر على اإلطالقا –إذا حصل اقتتال كوردي داخلي 

الربيع العربي, ربيع عربي, والربيع الكوردي, ربيع كوردي, الكورد في سوريا جزء من الشعب السوري ولكن بعنوانه 

ه كاملة دون نقصان ,على القوى السياسية وخصوصيته,لم يعد باإلمكان جر الكورد إلى أي هدف أو مكان ليس ضامنا حقوق

 إن هذه المرحلة حساسة وهامة ومصيرية لطموحات شعبنا,هذا الشعب الذي  -إذا كانت راغبة -الكوردية أن تدرك وتعي تماماً 

ح لم ينل حريته وكرامته يوماً واحداً من عمر تشكيل الجمهورية السورية,شعب يعيش بين ظهرانيه شعوب تربت وتغذت بالرو

بل ال يزال ينظر إليه وفق المنظورالعروبي,أو االستعالئي  -كما هو -العدائية تجاهه ولم يتأهل بعد لتقبل الشريك الكوردي

 العروبي اإلسالمي الهجين. 

الشعب الكوردي في غرب كوردستان يمر بمرحلة التحرر القومي أو الوطني بامتياز,وعلى القوى السياسية الكوردية وغيرها 

ذلك تماماً وأن تبني سياساتها المستقبلية عليها, وحتى تكون مواكبة للمرحلة ومتوافقة معها, عليها بناء نفسها وفق ذلك إدراك 

 وأن ال تلعب كما كانت في الماضي بممارسة السياسات الرخيصة المبتذلة ,وإال ستحرق نفسها بنفسها.

 -التنسيقيات الشبابية ,ومنظمات المجتمع المدني واألهلي,فهم جميعا السياسة والساسة واألطر السياسية ,وحديثاً ما يسمى بـ: 

أدوات وليست غايات بحد ذاتها,فال توجد سياسة من أجل السياسة , فالحركات واألحزاب السياسية الكوردية في  -بالمحصلة 

وردي في سوريا على غرب كوردستان اختارت لنفسها وبطواعية أن تكون وسائل لتعبر من خاللها طموحات الشعب الك

أساس التحرر القومي,وأن تكون رافعة لرؤاها المستقبلية الساعية نحو االنعتاق والتحرر,وقد ادعت طوال العقود الماضية عن 

 كونها الممثل للشعب الكوردي زورا وبهتانا.

 -المتشظية -االنشقاقات  اآلن يوجد في ساحة غرب كوردستان ما يربو على ستة عشر حزباً كوردياً, تشكلت عبر سلسلة من

وغير المبنية على اختالفات فكرية جوهرية, لها عالقة باالختالف الفكري في قواعدها الحزبية,وإنما جرت هذه االنشقاقات 

 على أساس تناحرات شخصية متمثلة في بعض الرموز مضمونها االبتزاز والتجارة الحزبوية ,باسم الكورد وعلى الكورد.

تحمل تلك األعباء من االختالفات"العقائدية",كل ما هنالك يوجد شعب اسمه الكورد   في سورية ال تستطيعالساحة الكوردية 

ويعيش  -الشعوب المضطهدة -يعيش على أرضه التاريخية,حرم من حقه في تقرير مصيره,فهو يندرج بالمطلق ضمن قائمة

 حالة تحرر قومي أو وطني.

وق اتفاقية هولير عبرت الماليين من الشعب الكوردي عن فرحتها و موافقتها على هذه عندما تشكلت الهيئة الكردية العليا ف

 المرجعية , استُدل من ذلك , إن وعي الشارع الكوردي و منذ سنين طويلة تسبق أُطرها و حركاتها السياسية.

 بي الكوردي الوحدوي اتجاه إن الحركة السياسية الكوردية بمجملها في غرب كوردستان لم تستوعب الدرس من الوعي الشع



 

 

 

 الحركة الكوردية في قاعة االمتحان التاريخي يتبع ... محمود خليل ..

 إعالن الهيئة الكوردية العليا ألول مرة .

 اآلن وفي هذه األيام نعيش أيام صعبة و مرحلة عصيبة و حساسة 

, عوضاً أن ترص الصفوف نحو االتحاد !,كي جل  ما نخشاه حصول صراعات كوردية كوردية و تتحول إلى اقتتال اخوي 

 تكون الحركة تعبيراً حقيقياً واستجابة للمرحلة الراهنة وتلبية لطموح و نداء الماليين من أبناء شعبنا .

,!فإننا نناشد جميع الكورد شيباً و شباباً مثقفين و أطباء و طلبة وجميع الناس الغير -األخوي–و إذا حصل هذا االقتتال 

) وهم األغلبية الساحقة من الشعب الكوردي ( إن ينأوا بأنفسهم من هذا االقتتال و أن يدعوا هؤالء السياسيين  مؤطرين

المحاربين وحدهم يتعاركون , و أن ال يستغلوا مشاعركم القومية النبيلة، وال تجعلوهم يزجون بكم في حروبهم الدونكيشوتية 

 ن المأساوية و ما آلت إليه جراء االقتتال األخوي السيئ الصيت .الوهمية , استفيدوا من تجربة جنوب كوردستا

و بعض القوى السياسية الكوردية أيضا تشاركها هذه  -اقصد القوى المهيمنة على كوردستان–جميع القوى تتاجر بالكورد 

 التجارة, فال تكونوا سلعةً رخيصةً بيد هؤالء التجار. 

 –قاطعوهم  –عدم إظهار والء ألي طرف كوردي يلجأ إلى االقتتال الكوردي الشيء الوحيد الذي تستطيعون عمله هو: 

وا األبواب في وجوههم .  -ال تقدموا لهم آية مساعدة لجرحاهم  -ال تؤوهم في بيوتكم -انظروا إليهم بازدراء  سدُّ

تقدموا لهم العكاكيز , اتركوهم  الذي ال يحترم إرادة الشعب بماليينه ال يُحترم , حيث ال احترام ألحد في حضرة الشعوب, ال

يسقطوا وحدهم كي ال تخسروا أهدافكم المشروعة معهم,فويالُ لهؤالء إذا سقطوا في امتحانهم التاريخي عند إقدامهم على 

  .االحتراب الداخلي وإراقة الدم الكوردي بالسالح الكوردي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردولى كل من يؤمن بغرب الوطن موطنا للكإ  

 
ومؤسسة الموضوعية وهيئة التفكير بصوت إلى كل من يؤمن بغرب الوطن موطنا للكرد أزف البشارة وأبدأ بتالوة البيان األول لمنظمة المنطق 

 هادىء
ماكر أعزائي الشباب والشابات عامان من الهتاف واإلعتقال والشهداء .... عامان من صراخ الشارع واألمعاء والحوار جاءت النتائج فاقعة بفعل 

اله التي ال تفطر هبة بفعل الهتاف كما يقسم بطالق أم عيوهذا الماكر يعيش بين ظهرانينا ويخطب فينا ويتعهد بترميم مداساتنا وتليين حناجرنا الملت

بة منتقاة .إال الكافيار وال تلبس إال الديباج وال تسكن إال في الطوابق العليا بأن يحاول تشفيف القالقل المفبركة بين فصائل حركة دخلت في غيبو  
غد غدكم ويا أيتها الشابات في قلعة النضال )عامودا(أشحذن الهمم وال تلتفتن يا أيها الشباب المنتفض في مدينة الجن والمالئكة )قامشلو( ثابروا فال

سحابة التي لنعيب الشائخين ...يا أبطال مدينة الزيتون أحملوا آمالكم وتابعوا المسير دعكم من قهقهات المبتورين سماسرة العرض فأنتم ال سواكم ال

 ستمطر على حقولنا العطشى .
ثوار سنجق والجراح زلزلواالعروش الهشة لحوانيت بيع الكالم فالنصر آت بهمتكم . يا صبايا مدينة الظرافة المتوسدة على  يا أحفاد قتلة روغان يا

 ضفة دجلة يا جميالت )ديركا حمكو( زغردن بمأل حناجركن لتستيقظ حجال قره جوخ فالكوجريات كريمات في البذل جريئات يوم النزال .... أما

ر ويا شقيقة حلبجة فقد قال شبابك بالدم تتفتح الزنابق من خضم المواجهة آه يا مدينة سري كانيه البطلةقدرك أن تكون المبتدأ في أنت يا منبع الخابو

 يشاركك النحو الوطني والصرف القومي والفقه المقاوم ... دمك غال يا مدينة العنفوان وقفتك تاريخية يا مدينة المقاومة طوبى لك وتبا لكل من ال

قدام من أمتنااإل  
فئة الشجاعة حتى النخاع . أما أنت يا كوباني فلك في الثورة آيات وأناشيد فأحشو بندقيتك بالهتاف وساند أشقاءك فأنت واضحة كالحفارات ودا

شعلة اإليمان . لكل  كنظرة العاشقات ... وبين مدينتي مشعل وبرهك دم كردي طازج يعلم الذي ال يريد أن يتعلم دروسا في البسالة كما لكركي لكي

 قرية هادرة ودسكرة ثائرة وقصبة عامرة أزف الديمومة نشيدا للثوار ورضاعة حليب لألطفال وحاضنة للخدج .
ة ها قد خير ما نختتم به هذا البيان هو زغرودة لصبية من سري كانيه وهي تودع شقيقها الشهيد وتقول : لك الخلود يا شهيد الوطن وألطفالك الحري

دمك الزكي باب الخالص فنم قرير العين يا شهيد .فتحت ب  
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      بيان

 

                           

في الثامن من آذار يحتفل العالم أجمع بيوم /عيد المرأة العالمي/, والذي جاء بسب نشوب حريق في أحد المعامل بمدينة 

 .6491نيويورك ذهب ضحيته تسع وعشرون امرأة وذلك في عام 

أن المرأة والتي تشكل نسبتها أكثر من نصف المجتمع,تعرضت على مدى التاريخ للظلم والتعسف نتيجة طغيان الفكر 

 الرجولي في أغلب المجتمعات من العالم. 

 إال أنها تبوأت الكثير من المناصب وحازت على مراتب علمية في مجتمعات ٍ أخرى.

العمل والنضال إلى جانب الرجل في مختلف مناحي الحياة ، ولكنها هي لها تاريخ حافل بالكد و وفي المجتمع الكوردي

األخرى قد تعرضت لصنوف القهر االجتماعي واالضطهاد القومي من لدن الحكومات واألنظمة ، التي مارست السياسة 

 الشوفينية والقمعية بحق الشعب الكردي .

ات وتبوأَن مناصب قيادية أمثال الشهيدة ليلى قاسم والتي وقد برزت أسماء المعة من الكورديات اللواتي قّدمن التضحي

استشهدت تحت التعذيب من قبل نظام صدام حسين والسيدة ليلى زانا التي تعّرض للسجن سنوات بسبب إصرارها على القسم 

 لغتها األم في البرلمان التركي .

شجاعة كما لعبت المرأة الكوردية دورا متميزا في وقد سميت الكثير من العوائل الكوردية باسم نسوة تميّزت بالحكمة وال

 التربية وإدارة شؤون األسرة وفي المجاالت العلمية والفنية والفكرية وأبدعت في ذلك فهي بحق األم واألخت والزوجة .

ة الكوردية سوريا في الوقت الذي نهنئ فيه أخواتنا بعيدهن نؤكد دعمنا للمرأ –أننا في البارتي الديمقراطي الكوردستاني 

ولعب دورها السياسي واالجتماعي والتربوي وقد حازت احدى رفيقاتنا شرف العضوية في اللجنة المركزية للبارتي وكذلك 

 في مختلف الهيئات الحزبية في منظمات الحزب .

 وهنا نهنئ بهذه المناسبة وبشكل خاص كافة منظمات المرأة للبارتي في كافة المناطق .

 

 ي عاش نضال البارت

 عاش نضال المرأة 

 

 سوريا –المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكوردستاني 

 

9/1/1161 

 



 

 

 القنصل المصري في اربيل: أربعة ماليين من مواطنينا أصولهم كردية

 

 

 )صفحة دولة كردستان االلكترونية)يجمع كرد العالم 

 أصولهم كرديةالقنصل المصري في اربيل: أربعة ماليين من مواطنينا 

 

 السومرية نيوز/ بغداد

زراء في إقليم كردستان العراق، الجمعة، استعداد اإلقليم لتطوير العالقات مع جمهورية مصر، فيما كشف أكد مجلس الو

 القنصل المصري في كردستان عن وجود أكثر من أربعة ماليين مصري من أصول كردية.

 

قليم كردستان نيجيرفان احمد في بيان صدر، على هامش استقباله، مساء أمس وقال رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في إ

الخميس، في اربيل القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى اإلقليم سليمان عثمان وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة 

ة في المجاالت التجارية منه، إن "إقليم كردستان يرغب بتطوير العالقات مع جمهورية مصر العربية وتعزيزها وخاص

 واالقتصادية والثقافية والزراعية".

 

وأعرب احمد عن "سعادته بمستوى العالقات مع جمهورية مصر"، مؤكدا أن "اإلقليم يرغب أيضا بفتح أبوابه أمام الشركات 

 المصرية للمشاركة في فرص االستثمار وعملية البناء وازدهار في كردستان".

 

 كومة اإلقليم لدعم عمل ونشاطات قنصلية جمهورية مصر في إقليم كردستان".وأكد احمد "استعداد ح

 

من جانبه أشار القنصل العام لجمهورية مصر سليمان عثمان إلى "عمق العالقات التاريخية بين الشعب الكردي والمصري"، 

 المجاالت". فيما كشف عن "وجود أكثر من أربعة ماليين مصري من أصول كردية يتمتعون بخبرات في شتى

 

ولفت عثمان إلى إن "عددا من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي والمجال الثقافي سيزورون إقليم كردستان قريبا"، 

 مبينا أنه "من المقرر تسجيل عدد من مسلسالت الدراما المصرية في إقليم كردستان".

 

 ."ردستان مستقبالوأعرب عثمان عن رغبته بـ"زيارة المواقع األثرية في إقليم ك



 

 

 نحن الكورد نعاني من ازمة الهوية واالنتماء الى الدول

  رائد محمد بقلم :

 

 هل نحن الكورد نعاني من ازمة الهوية واالنتماء الى الدول التي نعيش فيها باعتبار ان كوردستان لم تحقق

االيراني او التركي وهل كل كوردياالستقالل بعد وهل يكون انتمائنا للوطن السوري مثال او العراقي او    

 في جزء من اجزاء كوردستان 

 يحس باألنتماء للدولة التي يعيش فيها ؟ 

 انه السؤال االول الذي يتم توجيهه الي من قبل اهل زاخو 

 )تو سوري( أي انت سوري؟ 

 طبعا ابتسم في وجه السائل وارد بالنفي 

 فيقول ان لهجتك تدل على انك سوري 

ت من تركيا او من منطقة شنكال او يقول ان  

 فارد بالنفي طبعا واقول له : هل انت عراقي يا اخي؟ 

 فيقول لي ال انا كردستاني

 فاقول: له انت من جنوب كردستان 

 فيرد باأليجاب 

 فأقول له انا من غرب كردستان !!!

 فيرد علي السائل : اذا" انت سوري يا اخي ؟

كون عراقيا وبنفس الوقت تلبسني الهوية السورية !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟فأرد واقول ال , انت ال تقبل ان ت  

انت كردستاني وانا كذلك انت من جنوب كردستان وانا من غربها البعض يتقبل ذلك وبعضهم ال ,ويقولون انت تحمل الهوية 

 السورية فأنت سوري وانتهى األمر .

يا الحقيقة انا لم اشعر ولو لمرة بالهوية او األنتماء لسور  

 سوريا التي سلبت منا الكثير 

 انا اعرف أن الوطن يمنح مواطنيه كل شي اما سوريا سلب منا نحن الكرد كل شي حتى أسمائنا 

الهوية السورية غير متبلورة و واضحة المعالم حتى األن بسبب الممارسات العنصرية القومجية العربية طيلة العقود الماضية 

قائمين على الدولة السورية هنا انا ككردي اختلف مع الدكتور جوتيار عقراوي األستاذ من قبل حزب البعث الفاشي وال

المحاضرفي جامعة صالح الدين حيث قال في مقابلة مع قناة الجزيرة ان انتماء الكردي ابن السليمانية هو اقرب الى ابن بغداد 

.الخوالموصل من انتمائه ألبن مهاباد او ديار بكر او قامشلو .........  

 وقال ان الكردي يتمتع بهوية البلد الذي يعيش فيه 

نا ككردي من قامشلو أجد ان ابن زاخو وشنكال وآمد ومهاباد اقرب الي من اوالد بغداد ودمشق وطهران وانقرة...الخ ومن 

المتبعة من قبل الحكام كافة النواحي ولكن الجغرافية السياسية والحدود الصناعية التي تفصل بين المناطق الكردية والسياسات 

والحكومات الدول التي تهيمن على اجزاء وطننا كردستان هي السبب الرئيسي في ضبابية هويتنا الكردية في كلب جزء من 

اجزاء كردستان فهل نحن ننتمي الى االوطان التي نعيش فيها ام ننتمي فقط الى قوميتنا الكردية وال شئ اخر رغم هذا ماتزال 

ائمة وستستمر بأبعادها المختلفة ففي سوريا مثالعندما كنا في المرحلة األبتدائية وصل األمر بنا الى درجة ازمة الهوية ق

األيمان بالهوية العربية واالنتماء الى الوطن العربي الكبير من المحيط الى الخليج وذلك في ظل غياب الوعي بالقضية 

كانت سياسات رجاالت حزب البعث وأدبيات البعث تغزو كل شئ في الكوردية من قبل االهل والمجتمع واالحزاب ووووو و

سوريا حتى لم يسلم منه رغيف الخبر واصبغة األحذية ورغم ذلك كنا نتسائل ونحن في هذه المرحلة العمرية الصغيرة؟ لماذا 

التعلم بلغتنا بهانتعلم بلغة غير لغتنا الصلية ولملذا يمنع علينا التحدث بلغتنا الكوردية فما بالك بالتدريس و  

 طبعا التغير في الوضع السوري قادم وبذور الديمقراطية ستنبت قريبا وستزهر ورود الحرية والحياة الكريمة في التربة



 

 

نحن الكورد نعاني من ازمة الهوية واالنتماء الى الدول يتبع ...  

السورية ولكي يتحقق ذالك يجب ان يعامل كل فرد ضمن الجغرافيا السورية كمواطن حقيقي بحيث يتساوى الجميع من كل  

القوميات واالديان والمذاهب مع مراعاة خصوصية كل مكون من المكونات التي تعيش ضمن الخارطة الحالية لسوريا عندها 

ومن البديهيات التي تشعر الفرد بانتمائه لوطن ما او لدولة ما هو اسمها أي  فقط ستتبلور الصورة الحقيقية للمواطنة السورية

اسم الدولة لذلك يجب ان ال ترتبط اسم سوريا باي قومية او دين او مذهب)سوريا العربية او االسالمية او الكردية او المسيحية 

 ...الخ(.

النشيد الوطني يجب تغييره ليعبر عن تاريخ وجغرافيا  ايضا علم الدولة يجب ان يرمز الى كل مكونات الشعب السوري حتى

السكان ضمن الخارطة السورية الحالية وآمالهم وطموحاتهم طبعا سيتحقق هذا االمر اذا اراد الساسة القادمون الى سدة الحكم 

 في دمشق )عاجال ام آجال ( واذا ارادوا بقاء الكورد ضمن المكون السوري والخارطة السورية 

ناحية الدستور الذي سيتم وضعه لسوريا المستقبل يجب مراعاة خصوصية كل مكون من مكونات الشعب السوري حتى من 

مثال اذا تم كتابة نص في الدستور يقول: العرب السوريون ينتمون الى األمة العربية يجب كتابة أن الكورد السوريون ينتمون 

ولكي تتبلور لدينا الهوية السورية واألنتماء لهاالى األمة الكردية لكي ال نشعر نحن الكورد بالغبن   

  قديما قالوا ان كل انسان يعيش على وطنه اما نحن الكورد فالوطن يعيش فينا

 رائد محمد بقلم:

  منظمة زاخو للبارتي الديمقراطي الكوردستاني ـ سوريا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ... االستاذ كمال سيدو  فايسبوكيات

لتكرار فائدةل  

حزاب الكردية تعاونها الكامل بعد فوات األوان... مع العلم أن أي نجاح مرهون بتعاونهم وقف عادة تبدأ القيادات واأل

 تناحراتهم الداخلية. 

.... وعندما اتفقت إيران والعراق 1988الى  1980. حارب الكرد بعضهم البعض خالل الحرب بين إيران والعراق من 1

حدوا كلمتهم كان النجاح من . فقط عندما و1998ة أخرى بالتناحر حتى قام الكرد بتشكيل جبهتهم الكردستانية. وبدأوا مر

 حظهم.

بشكل كان هناك انقالب عسكري في تركيا... وظهر كثير من الفرص ولكن الكرد هناك لم يتفقوا إلى اليوم  1980. في عام 2

 كامل وبهذا ضيعت فرص كثيرة.

امين "حرباً ضروسةً" ضد بعضهم البعض... ولكن الكرد مازالوا . أما في سوريا فالسنة العرب والعلويون يخوضون منذ ع3

 يتفاوضون على الوحدة والتعاون... وال أحد يعرف متى ستنتهي المفاوضات.

. ما يخص ايران فهي معزولة دوليا... وهناك احتماالت قوية النهيار الوضع هناك... ماذا يفعل الكرد؟ إنهم يشكلون أحزاب 4

القائمة تتشتت... جديدة أو أن األحزاب  

 والقائمة طويلة ...

 في النهاية من المفيد تكرار ما كتبه اليوم خليل كالو:

"يا كردو...!! احقدوا ..اشتموا ..تشفوا ..تآمروا ...تصارعوا ...اقتلوا .. تباكوا دموع التماسيح ....ففي النهاية لن تستفيدوا شيئا 

نالوا سوى كلمة شكرا من اآلخرين وقد فعله أجدادكم من قبل ولماذا تكونوا سوى معرفتكم لقلة حكمتكم وأنتم مغفلين ولن ت

 أفضل في شجرة العائلة ..فكلكم في الهواء سواء """ما في حدا أحسن من حدا "

 



 

 

“Ma ne şerm û fedî ye” 
 

 

Nevzat Keskin 

Ev gotin muhakkak dewama wê jî tînê bira hin kesên ku eleqeya wan bi Kurdî re he ye. Erê 

hunermendê bi nav û deng Şivan Perwer wiha dibêje “ma ne şerm û fediye, ev doza me ji bo 

çiye?” Lê bi rastî birêz Perwer vê stranê weke gazinekê tîne ziman. Dixwaze bibêje ku Kurd 

carinan nak û nîskan tevlî dikin. Bîlal Hesen’ê zavayê Ronakbîrê Kurd Cegerxwîn jî dibêje ku 

hemû gelan pergal   (sîstem)  weke alaveke xizmeta gel bikar anîn, lê bes Kurdan gel ji bo 

sîsteman û alavên sîsteman derxistin qadan. Duh wisa bû û îro jî tiştek nehatiye guhertin. 

Demokrasî,Sosyalîsm û komunîzm her çiqas gel ji sedî sed bextewar nekiribe jî, lê kesên ku  ev 

sîstem bikaranîn bi hevîya ku ji gelên xwe re xizmetê bikin tevgeriyan. Lewra dema ku wextê 

bikaranîna wan sîsteman derbas bû, wan jî ew sîstem dan aliyekî û bi sîstemeke nû ji gele xwe 

re bi rêyeke şaristanî xizmet kirin. 

 Dema bikaranîna Komunîzmê qediya û  Sosyalîzmê jî xwe guherand lê Kurd li pey şopa wan 

tiştên ku di nav rûpelên pirtûkên îdeolojîk ku niha weke utopya têne dîtîn diçîn û xwe 

naguherin. Komunîzm li cîhê ku derket holê qedîya, an jî xwe veguherand weke ku  li Çînê û 

Viyetnamê qewimî,  xwe veguherande Sosyalîzmê. Sosyalîzmê xwe li dewletên Ewrûpa 

veguherande demokarasiya civakî. Lê Kurdên bi hêz û quwet hîn li pey utopyayên vala û 

gotînên ku ûr têrnakin ketine. Ew Kurd dikarin li pey wan şopan herin, lê tişta ku xemginiyê 

dide me ew e ku xwîna bi hezaran xortan di wan rîyan de dirijînin. Di encamê de tiştek nîne. Bi 

rastî sîstem û rejîmên ku xwîna Kurdan merisandine jî, ji vê rewşê pir bextewar in. Duh Baas, 

îro jî Xumeynîzm û hwd… 

 

Dinya tê guhertin, lê Kurd di cîhê xwe de dimînin. Rewşenbîrên Kurd yên maqul ku di salên 91’î 

û 11’î de di nav tevgerên sosyalizm û komunîzmêde cîh girtin poşmaniya xwe tînin ziman û 

 



 

 

Berdawamî ….“Ma ne şerm û fedî ye” 
 

 

 dibêjin “ şerê çekdarî di sed sala 16. de pewîst nîn e.”   Hevalê Mam Celal siyasetmedar Omar 

Şexmus dibêje ku “ raya giştî ya cîhanê amade ye ku piştgiriya hêz û tevgereke civakî bike, lê 

ne amade ye ku piştgiriya tevgereke çekdarî bike.” Weke vê mînakê em dikarin ji hîn gelek 

kesên rewşenbîr mînakên li ser berevajiya bikaranîna çekan bidin. Dema ku em li civakan 

meyze dikin em dibînin ku berjewendiya netewî li ser partî û dezgehan re ye. Lê sed mixabin 

dema ku em li Kurdan dinerin dibînin ku partî perwerî ( partîcîtî) li ser her tiştî re ye. De demên 

asayî de partîcîtî jî makul e, lê di demên ku rewşa awarte he ye, divê ku berjewendiyên netewî 

li pêşîya her tiştî bin.  

 

Li Suriyê rewşeke awarte he ye û divê ku her Kurd bi şêweyeke makul û mirovahî tevbigere da 

ku bi ser kevin. An na ev fersenda dîrokî wê bibe qurbana partîcîtîyê. PYD hezeke divê ji partiya 

ku alikariyê di diye re bibêje rewşa Suriyê yekbûyînê hewcedike û bi serê xwe tevbigere. Di 

eynî wextî de jî divê baweriya Tirkiyê ji bi xwe bine û bibêje ku “ ez ne duvê partiyeke çekdar 

im û parçeyek ji wê me. Herwiha divê PKK’jî PYD serbest berdê da ku bikaribe, bi serê xwe tevlî 

oposîzyona Suriyê bibe û li ser maf û destkevtiyên Kurdan bixebitin. Bi sloganên tûj û 

hildandina posterên Ocalan tu destkevtiyên Kurd nayên standin û garantî kirin.   

 

Deriyê sînor yê ku soz ji bo vekirina  wî  hatiye  dayin, lê nehatiye vekirin. Ev şermekariyeke pir 

mezin e ji bo partiyên nezîkî başûr jî û sersebeban her kî bin. Eger ku ev deriye sînor bi rastî ji 

bo sedemên partîcîtî naye vekirin tiştek nîn e ku ji bo vê rewşê were gotin. Lewra ereba li ser 

rêyan sekinî ma ne, ji bo nebûniya sotemeniyê û ji bo germ kirina malan jî mazot nema ye. Edî 

gel di xala dawî ya îdarekirinê de ye. Wîsa xuya dike ku dengê bêzariya gele Surîyê yê bêçare û 

hêjar; bêkes û bêheval ne jî bakur û ne jî ji başûr tê heskirin. Ji xwe ji Ewrûpa ew hêviya ku 

werê bihistin jî nîn e…Erê  walleh erê sed car şerm û fedî ye, ji me re û ji tezgehên me re jî… 

 



 

 

Roja jinan rojêk xêmgîne.. 

 

Sevda 8.3.2013 

Dîroka roja jinan ya dinyayê  çiye? Gelo roja jinan çima tê pîroz  kirin? Di serî de  lazim e ku 

divê mirov bersiva vê pirsê  bide? Bi rastî ez jî jinekê cîhanê me. Lê mixabin ez li hember 

pîrozkirina vê rojê me. Lewra di vê rojê de jin hatine kuştin. Belê piştî vê rojê ; ev rojwekî ku ji 

bo jinan  dîyarîyek be  tê nişandan. Ez vêya qebul nakim.Divê meriv li çîroka vê rojê binêre ka 

gelo çima dibêjin roja jinan? 

Di dirokê de vê rojê ;8 mart 1857 de li Emerîqa ye eyeleta Newyorkê de nezîkê 40 hezar jin, ji  

bo ku şertên xêbata febrîqa tekstîlê baş bibê dest grevê dikin.Piştî vêya polîsan êrîşa jinan 

dike.Ji ber veya jin jî ji avahîye dernakevin û dû rê ar pê dikeve û ji 129 zêdetir jin jîyana xwe 

winda dikin.Piştî veya li Danîmarqa ye,bi navê jinên sosyalîst ya navnetewî ye konferansêk 

amade dibê,di vê derê de serokê partîya demokrat ya civakî ye Almanya ye,Clara Zetkîn ji bo 

bîranîna jînên mirinê peşnîyarêk dike.Dibê ku  1’e  adarê bila bîranîna jinên mirinê bibe.Ev 

peşnîyar di civînêde  tê kabul kirin.Lê roj bi tevahî ye nehatîyê dîyarkirin.Lê belê hersal di  

buharêde hatîye pîroz kirin.Di sala 6416’de li moskovayê hat dîyar kirin.Piştî vêya  Lîjnê ya  

Giştî ya Yekîtî ya Mîlletê 61 kanunê 6499 de 1’ê adarê Rojê Cîhana jinan tê kabul kirin.Li Tikîyê 

ye jî sala 6416’ê heta  6499 ‘î bi navê Rojên Jinên Kedkar hatî yê pîroz kirin.Piştî bi derba 

lêşkerîyê 61 îlonê 6411 dê 9 sal tê qedexe kirin an jî nay pîroz kirin.. 

Niha ez difikirim, bîranîna jina yê ku jiyana xwe winda kirinê re hatîyê dîyar kirin.Lê ev nê 

dîyarkirin ne..Ser girtina şaşîyên ku hatîyê kirin girtîne ye.Ka em bifikirin .Dema ku mirov yekê  

nasê xwe winda bike meriv ev rojên ku miriyê bi mûzîkê,bi govend û dilana tînê bîra mirov.Di 

vê derê de bi fikra min tiştek şaşî û xeletî  heye ..Hinêk kes jî dibên kû,jin ev roja bi dest gistî ye 

bi ve rojê xwe daye hesibandin..Belê  rastê,lê belê bi winda kirina jîyana xwe ,mirinên xwe dest 

gistîye.Madem wisa ye em çima bi şahîyan,bi tîlîlîyan pîroz dikin.?Çend salin li hemû dinya ye û 

bi taybetî li Tirkîye ye 1 adarê bi şahîyan tê pîroz kirin.Hîn li welatê me  
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mafên jina kêm e.Hîn jin tên kuştin,ten tacîz û tecavûz kirin.Qa mafê jina li kuderê ma.Qa 

kiymed dayîna pîrekan li kuderê ma.Hinêk kes jî ewên xwe mirovên gilobal didin nişandan 

;dibên  ku civakên pêşketîyê de mafên jinan tê parastin.Mixabin ez tevlî ve gotinê nabim. Ji bo 

Tirkîye ye jî dibên welatêk pêşketî.Qa mafên jin,  mêran di meha Sibatê de 19 jin kuştine, 61 jin 

birîndar kirine, tecawizî 10 jinan kirine, li dijî 16 jinan jî tacîza cinsî pêk anîne.Li Afganîstanê jî , 

Tê ragihandin ku li gorî belgenameya ji hêla li jineya alimên olî ku wekî Konseya Ulemayê tê 

naskirin, di bin hinek şert û mercan de maf dide mêran ku li jinên xwe bidin û riya haremtî-

selamtiyê teşwîq dike. Şayanê gotinê ye ku haremtî-selamtî ew rê ye ku li gelek qadên jiyanê 

jin û mêran ji hev vediqetîne.Ev jî xêlatîyêk mezine.Îslamîyet qet wisa pişgirî nadê mêran ku li 

jinan ta’adeyî bikin.Peyxêmberê (s.a.v) pêşnîyar dike û dibê ku; Xwedê teala Jina teslîmê mêra 

dike.Resulê xwedê,li derkê gava ku pîrekêk teketa hundur li pêşberî jin radibû ser linga.Ev jî 

didê nişandan kû jin li cem Resulê xwedê çikas bi qedrû qiymed bine..Dîsa dibê ku;cinnet li bin 

lingên jinade ye.Qa em bi  fikirin;em ji ne ziretên keça Hz.Fatma ya  Peyxember(S.a.v) in.Dibê 

ku ev pêyvên wekî kevirên bi qiymet di hişê mirov de her tim  bibe. 

Niha jî jinên wê demê bînin bîra xwe. Hema bi minakên bi kurtasî dixwazim qala jinên Kurd jî 

bikim. Jinên Kurd him jîr him  jêhatî him jî zîrek bûn. Malbata xwe ev îdare dikir Hema bêje tev 

karên jîyanê li ser milên wan bû. Vê demê jinên Kurd  şaşî hatîyê nîşandan. Şunda mayê ,tiştek 

nizane, bê qiymet e,filan filan..Na ne wisa ye. Jin bi qiymet bûn..Lewra jin bi qiymet nebûya 

şerek çawa dida sekinandin. Demek nêz de di nav gelên Kurd de wisa bû.Di nav eşîran de , 

malbatan de  lihevnekirin çêbuya û şerek an pevçûnek derketa mêran li hev dixist. Bera hevdû 

didan û  dikuştin.Lê pîrekek li wê meydanê bibûya û li ber mêrên e’şîran bisekinîya ev şer 

disekinî. Şerm bû kû li cem jina pevbiçûna xwe bidomandana. Bi xêra jinan gelek pevçûn 

sekînîye.  Belê mirov dikare gelek mînak lê zêde bike.. Di hemî şoreşên gelê Kurdan de  jin her 

gav palpişteka xûrt bûye. Her tim piştgirî daye mêran. Qehremanên jin di her gelê de he ye.Di 

nav gelê Kurdan de jî he ye.. Divê mirov vêya ji bîr neke. jin pêşxistina civakê ye. Bila jin jî mafê 

xwe bizanibin û xwe her roj pêşve bikin. Rojê bîranîna  jinên mirî ;bi xemginî û bi gulên sê reng 

 dixazim bînim bîra  we…. Şêr şêr e, çi jin e çi mêr e 


