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 !؟.. عيد نفرحبأي 
   فضيلة الشيخ مرشد معشوق اخلزنوي

 2008- 9-30 / 1429-  شوال - 1

Üa@béïÐ@‹ÑïÜ@L@a‡ïª@a‡ïÈ@¶í¾a@êÈ‹’@L@‡ïÈ@ãíî@ãíïÜa@çc@âÝÉä@ÞáÈ@öbénäa@‡Éi@âè÷aíu@jÔì@ßíjÕÜbi@çíá÷b—
@‹Ñä@çc@båÕy@æàì@L@‹Ðì@‡ïÈ@ãíî@íéÐ@L@NN@båiíÝÕÜ@Öyì@‡Ém@çc@NN@wénjm@çc@båíÑåÜì@N@ @

Üì_‡Éä@kÝÔ@õdiì@‹Ñä@‡ïÈ@õdi@æÙA@ @
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@âé÷þ’c@oÔàì@Lâé÷båia@N@ @
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çe‹ÕÜa@íè@bèŠín†@L@óàÿ@õ‹u@õ‰Üa@bàì@_t‡y@õ‰Üa@bàNNéžïjäì@LãþÜaì@òþ—Üa@êïÝÈ@Č‡á«@íè@bN@ @
_bş‡i@õ‰Üa@bàì@bèÌ@õ‰Üa@bà@ @

@oäbØ@çc@‡Éi@óïäbäfia@óÝÐbÕÜa@Þîˆ@À@ozj–cŠa‡nÔaì@òŠa‡¡@óïäbäfia@†íÕm@N@ @
zj–cìåà@oäbØ@çc@‡Éi@L@ôäbäfia@‹ÙÑÜa@‡÷aíà@ôÝÈ@žßínm@o@µïé÷bnÜaì@LõŠbï¨a@õ‡ém@òŠb@N@ @

éÑ–ì@ônÜa@óàÿa@ôè@ë‰ècêäbzj@êÜíÔ@À@óî©bi@a@bZ@ @

@Ibđi@ŽçížåđàĆüžmŽì@‹ÙåžáÜa@æŽÈ@ŽçĆíŽéĆåŽmŽì@đÓìž‹ĆÉŽáÜbđi@Žçìž‹žàdŽm@‘bşåÝđÜ@ĆoŽu‹Ć‚c@Şóşàc@Ž‹ĆïŽ‚@ĆâžnåØđêÝÜIHÈ@ße@òŠí@ça‹á110H@ @
@béÑ–ì@ônÜa@óàÿa@ôè@ë‰èc@óïíÜbi@aANNêäbzj@ßbÕÐ@_Z@ @

@IĆïÝŽÈ@žßížş‹Üa@ŽçíÙŽîŽì@‘bşåÜa@ôÝŽÈ@öaŽ‡Žéž’@aížäíÙŽnÜ@bŽŽì@óşàc@ĆâØbŽåÝŽÉŽu@ÚđÜŽ‰ØŽìać‡ïéŽ’@ĆâÙIH@ò‹ÕjÜa@òŠí143H@ @
Übi@a@béÑ–ì@ônÜa@óàÿa@ôè@a‰ècò‡yíANNÔ@À@_þÈì@Þu@êÜí@Z@ @

@I@çìž‡žjĆÈbÐ@ĆâÙ₣iŽŠ@bŽäcŽì@òŽ‡đyaŽì@óşàc@ĆâÙžnşàc@đëđ‰Žè@şçgIđI@@öbïjäýa@òŠí92H@ @
×‡–ì@Ö¢@laí§aì@Z@ @

Êb’@çíjÜa@çgNNła@bèa‹ä@ônÜa@đóàÿa@Žµiì@L@óïØnÜa@ë‰è@şÞØ@êäe‹Ô@À@a@bèbØŒ@ônÜa@óàÿa@µi@jØ@×‹ÑÜa@çgì@L@ç
åÉÔaì@À‹–bÉ¾a@b@N@ @

@L@bÅÜa@p‹—ä@L@Óì‹É¾a@æÈ@oéäì@L@‹Ùå¾bi@p‹àc@L@bè‹éÄ@ÒÝ‚@béäe‹Õi@oàŠì@L@bèŠín†@oÝÈ@óàc@õ‹ä@båähÐ
@béåïi@æà@x‹‚ì@L@ò‹ibj§aì@òbÍÜaì@µ¾bÅÜa@Šíu@æÈ@onÙì@L@béÝèc@æà@×íÕ¨a@ojÝì@L@ãíÝÅ¾a@oÕzì@oÉáÔì

a@pbîfi@çì“î@öbáÝÈ@Ób—äaa@aízjÔì@L@âémbÍÜ@âÝÅÜa@aíåîŒ@L@þïÝÔ@bå@@âéiíÉ’@çíïÈ@À@Ób—äýaì@ß‡ÉÜ@N@ @
‡“i@béÑä@‹î@õ‰Üa@ßaüÜaìë@NN@™þ©a@Öî‹ @æîcì@L@Þ¨a@bà@ @
þÈì@Þu@a@ßíÔ@À@laí§aìZ@ @

@H@Íî@ý@a@çg@âéÑädi@bà@aìÍî@ôny@ãíÕi@bàH@ @
çc@ôÍjåî@L@Ínm@ý@ónibq@óïäbiŠ@óå@ë‰èçíÙm@@ßíÕÉÜaì@líÝÕÜa@À@óƒaŠ@@N@ @

@çłaì@AA@NNNN@ë‰è@†íuì@æà@âÌ‹Übiì@L@ðiÿa@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@‡š@pa‹àaü¾a@ÚÝm@Âì@ôÐì@pbi‹›Üa@ë‰è@ÞØ@Êà
znÜa@pbî‡@NNpaíáÜaì@Šÿa@lŠ@Þ›ÑiN@‡î‡u@æà@íz—m@óàÿa@pc‡iNN@öbåic@æà@µÔ†b—Üa@µ—Ýƒ¾a@paí–c@oÜbÉmì@L

báÝÜ@µàíÝÅ¾a@†‹ÙÜa@âèì@L@óáÝÅÜaì@òbÍÜa@âèbîg@bénjÝ@Üa@âénàa‹Øì@âéšŠc@Ëbuaì@L@âéÔíÕ¢@ójÜ
@bèíÉuà@NNN@bèíÉuà@NNN@öb’@æà@öb’@NN@ôic@æà@ôicì@NN@béïÐ@ßa‡u@ý@óÕïÕy@NN@æà@L@béåà@µáÝ¾a@æîc@æÙÜì

@béÝ›Ð@NNN@_@A@ @
âémbü·@L@âéiíÉ“i@L@âéÉ»di@µáÝáÝÜ@Šbï‚@ýì@L@Öî‹ @ý@aì†aŠc@ßby@À@âéàbàc@Öî‹ @ý@L@âémbàíÙ¢@L@

i@ãþfia@¶g@âénïÝÙi@†íÉî@çc@ýg@ÖÝ©aì@Šýa@À@a@óï–ì@‰ïÑåmêÜí–cì@L@êÈì‹Ðì@LêÜíì@LêÜbáÙN@ @
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@bèÈ@Š‡—à@¶gNN@béÐ‹’@Êjäì@LNN@bénàa‹Ø@µÉàì@LNNLbé÷bÕiì@bém†bïì@bém†bïÔ@Þ–cì@N@ @
ë‰è@µÕïÜa@óuŠ†@¶g@óàÿa@ôÉm@çcì@ãþØ@ðÉmì@L@òjÙÜa@óÕïÕ¨a@@ÒÔí¾a@a‰è@Þrà@À@êî‡èì@béiŠ@N@ @

âïy‹Üa@æ¼‹Üa@a@âi@Z}õŽ‹Ć‚ÿa@ôÝŽÈ@bŽážèaŽ‡Ćyg@ĆoŽÍŽi@ĆçhÐ@bŽážéŽåĆïŽi@aížzđÝĆ–dÐ@aíÝŽnŽnÔa@ŽµđåđàĆüžáÜa@Žæđà@çbŽnÑđ÷b @ĆçgŽì@M@ýì@
Üa@óøÑÜa@ðè@æà@Þèbvnà@‹ibÙnà@ÞØ@ôÝÈ@ýg@ôÑ²@õ‡à@ôÝÈ@þ–ýbi@†‹ÙÜa@ójÜbà@‡ya@ôÝÈ@ôÑ²@ý@báØ@L@ójÌbj

@çì‹Ô@M@₣kđzžî@ŽêÝÜa@şçg@aíđÔcŽì@ßĆ‡ŽÉÜbđi@bŽážéŽåĆïŽi@aížzđÝĆ–dÐ@ĆpŽöbÐ@ĆçhÐ@đêÝÜa@‹Ćàc@ôÜg@ŽöðđÑŽm@ôşnŽy@ðđÍĆjŽm@ðđnÜa@aíÝđmbÕÐ@

@ŽµđđÕžáÜa@JŽçížåđàĆüžáÜa@bŽáşägÙÝŽÉÜ@ŽêÝÜa@aíÕşmaŽì@ĆâÙĆîŽíŽ‚c@ŽæĆïŽi@aížzđÝĆ–dÐ@òŽíĆ‚g@@ŽçížáŽyĆ‹žm@Ćâ}pa‹v¨aZ9@M10@N{@ @
@a‚cì@NNNN@ @

@‡ïÈ@ãíïÜa@NNÈb@ãýłaì@‹Ñå@L@ÓŒbåÜa@‹§a@æÈ@báÌŠ@‡ïÉÜbi@‹Ñå@bååÙÜìL@óåîy@óîbÙyì@ó—Ô@ÒÜc@béïÐ@o’
Übi@ÞÑnzå@L@‹‚ła@íÝm@a‡yaì@bä‡—¥@L@ë‹àÿ@ýbrnàa@L@pbïzšÿaì@pbÈbÜbi@Þuì@È@båi‹Ü@l‹Õnåì@L@‡ïÉ

¥ì@L@båàþîg@çíÜìb±@æáïÐ@óîbÙäì‹ÑÙÜaì@óÜþ›Üaì@‹“Üa@õíÕÜ@bî‡N@ @
×í“Éà@bî@‡ïÉÜa@À@‡éÉÜa@ÚÜ@ @

çaíuì@†bè‹Ð@ÚÑÝ‚@µÝ—áÝÜ@‡éÉÜa@ÎÝiì@NN@ì@NNN@ì@ @
‹“jåÜ@ò‹èbÜa@âØ‡Ôa‹à@¶a@†íÉåì@L@ÿa@âÌŠ@‹ÑnàŒ@ßb @báéà@ðic@bî@†íÉå@L@ò‹ibj§aì@òbÍÜa@ßaìi@âØ@æ

@kî‹Ô@pe@íè@bà@ÞÙÐ@L@ói‹ÍÜa@N@ @
î@ðÙî‡î@ôÝÈ@óÝjÔ@‡ïÉÜa@À@ÚÜì@L@íÝ“àbÔ@bî@‹Ñå@L@ðàa@bî@‹Ñå@íÝ“àbÔ@bî@ðÙia‹m@ôÝÈì@L@ðàa@bN@ @

å@óáÝÅÜaì@òbÍÜa@béîc@‹Ñ@A@NNNN@ @
båäíïÈ@æà@á“Üa@aíÔ‹m@æÜ@NN@ @

æÜì@bäíÝá¥@@båÔíÕy@çbïä@ôÝÈ@ @
@Êïi‹Üa@ßbjÔg@çíÝjÕà@æzåÐ@ @

@ò‹¾a@ë‰è@‡ïÉÜa@lbz–c@æ®ìN@ @

ñíä©a@×í“Éà@‡’‹à 
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]@ @

@ãí‹¾a@pbØbénäa@ßíy@Óbà@|î‹—m49@óåÜ2008i@ôám@bà@öbåic@čÖ¢B@óî†ì‡¨a@Ö bå¾aANNNB@ @
jØ@ÖÝÕibîŠí@À@çbäfia@×íÕy@óáÅåà@oÕÝm@@M@âÔŠ@ðÉî‹“nÜa@ãí‹¾a@Óbà@49@„îŠbm@10@M@9@M2008@êïÐ@öbu@ñ‰Üaì@L@
@ÒŁÜ@ B@ Z@Ö bå¾a@À@ ŠbÕÉÜa@ óÑïz–@ôÝÈ@˜č—ƒnÜaì@ óáÕÜaì@ paŒív¨aì@ æèč‹Üaì@ õìbÈč‡Üa@ paŠb’g@ æà@ čñc@ Êšì@ Êåº

î‡áÝÜ@ðáïÅånÜa@Âƒ¾a@æáš@ŠbÕÉÜa@çbØc@öaí@L@óčî†ì‡¨a@æà@ðäíäbÕÜa@˜ï‚Üa@ôÝÈ@ßí—¨a@‡Éi@ýg@LêuŠb‚@ìc@L@óå

@ óïÝ‚a‡Üa@ òŠaŒì@ B@ ãí‹¾a@ @ öbÍÜfiL@ µïåÉ¾a@ båïå aíà@ ÞjÔ@ æà@ êïÐ@ ÊÝnÜa@ čânî@ çbØ@ ñ‰Üa@ oÔíÜa@ À@ ÚÜˆì@ L93@óåÜ@

1962@ãí‹¾aì41@ãbÉÜ@2004båïå aíà@æà@µîþ¾bi@@Óbzufia@æà@‡î¾a@báéjuí·@Ö¨a@@æî‰ÝÜa@ì@L@@†íÕÈ@†a‡nàa@ôÝÈL@
@öbåic@æà@âéčäc@Šbn@o¥@L@B@óî†ì‡¨a@Ö bå¾a@B@Lbáémd ì@æà@ bï÷u@óÑÑƒ¾a@ì@L@óÕyþÜa@pa†bénuýa@Éi@@†íuì@âÌŠ@L

@âéïÜg@ßìüm@çc@@¶g@L@Šbárnýa@ìc@Šb°fia@ìc@ÚÝánÜa@ čÖy@æà@L@‡î‡§a@ãí‹¾a@a‰è@kuí·@çíå aí¾a@öýüè@@ãč‹zï@sïy
a@paŠbÕÉÜa@çbäfia@×íÕ¨@čð¾bÉÜa@çþÈflÜ@|šaì@×‹‚@íèì@L@@čð‹Üa@L@čÝÉÜa@†a¾a@Öî‹ @æÈ@óîŠbvnÜaì@óïåÙÜaì@óïÈaŠÜ

òbï¨a@pbèa‡iì@L@óÜa‡ÉÜa@‡ÈaíÔì@L@čðÉïjÜa@çíäbÕÝÜ@×‹‚@íè@Þi@L@êÜ@óáán¾a@†íéÉÜa@čÞÙÜì@LANNNNN@_@ @
bîŠí@À@ çbäfia@ ×íÕy@ óáÅåàM‹č›Üa@ õ‡à@ ÛŠ‡m@ ˆg@ L@ Óbà@@ðšaŠÿa@ Þïvm@ @ ‹č‚dm@ öač‹u@ æà@ båå aí·@ ÖzÝî@ ñ‰Üa@ Š

l@ôčám@Üa@Ö bå¾a@ë‰è@À@óïÈaŠčÜa@B@óî†ì‡¨a@B@æÈ@@óaŠ†@âî‡Õm@†‡—i@ðéÐ@@L@béïØþà@öbdi@Lć@ač‡u@óÝîí @paíåÜ
a@ÂïÝm@Þuc@æà@L@ò‡äb¾aì@çìbÉnÝÜ@óïåÉ¾a@óïÔíÕ¨a@pbáÅå¾a@‡’båmì@@L@‹÷b§a@@@çíäbÕÜa@a‰è@Üa@w÷bnåÜa@@ôÝÈ@öí›Ü

@ó–b‚ìL@@båå aíà@ôÝÈ@kčmnB@µîŠíÜa@†‹ÙÜa@B@l@ôčám@Üa@@Ö bå¾a@ë‰è@À@çíåÙî@æ¿@@LB@óî†ì‡¨aB@íÜ@báïÐ@@@@L
@óÜby@âÔbÑm@æà@ aöŠ†ì@@@L@óïå íÜa@ò‡yíÜa@ôÝÈ@@bånáÅà@æà@ ć@b–‹y@ÚÜˆì@LêåÈ@ßì‡ÉÜa@‹Íi@@L@ãí‹¾a@a‰è@Öïjm@ č

¾a@çbÕnyýa@À@ þ–c@@ðè@Üa@ì@L@ ć@bàíáÈ@óî†b—nÔýa@òbï¨a@@ÞÉî@çc@@çíäbÕÜa@a‰è@çd’@æà@ čçcì@ ć@ó–b‚@L@ þ–c@L@†íuí
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@ãí‹¾a@a‰è@čð @@čânî@çc@Þàc@ôÝÈì@@LñŠíÜa@båå aíà@êåà@ðäbÉî@ñ‰Üa@ðÕïÕ¨a@Ëí§a@óvïnä@L@óîŠà@Þi@L@ójÉ–@č‡u@óÜby

@†íuí¾a@³ÍÜa@ÊÐ‹îì@@L@bï÷béä–a@À@Þ–ÿ@Mbåå ìì@L@båïå aí¾@bÐb—äg@L@†‡—Üa@a‰éi@@@ANNNNN@ @

†@óîŠíéá§a@ï÷Š@‡ïÜa@¶g@óàč‡Õ¾a@ó›î‹ÉÜa@æáš@öbu@‡Ô@@êčäc@@‹Ø‰Übi@‹î‡§aì@NêmŠbîŒ@À@‡ÿa@Šb“i@ãbÉÜa@À@2001@
óÙ¨a@óÅÐba@æà@µïåÉ¾a@Éi@æà@‘bánÜa@ë‰è@öbåic@ čÖ¢L@³ÍÜa@ a‰è@ÊÐ‹Ü@ @L@ båïå aíà@@ßaî@ý@ @ñ‰Üaì@L@óÅÐb

óÝîí @†íÕÈ@‰åà@L@ač‹ánà@@ANNNN@ @

25@M9M2008@@ @
bîŠí@À@çbäfia@×íÕy@óáÅåà@MÓbà@@ @

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]@ @

@æà@óîŠíÜa@óïå§a@kzì@ði‹ÉÜa@ãa¨a@Öïjni@ñ‹—åÉÜa@ñŠíÜa@ãbÅåÜa@ÒnÙî@400000@ôÝÈ@öþïnýaì@ñ†‹Ø@
@†íÈíÜa@ æà@ ‡î‡ÉÜa@ ñŠíÜa@ ãbÅåÜa@ôÈcì@ Lðšb¾a@ ç‹ÕÜa@pbåïn@‰åà@ñŠíÜa@ ãbÅåÜa@ âéà‡Õnc@l‹ÉÜ@ bézåàì@ âéïšaŠc

@ ‡ýa@ Šb“i@ óîŠíéá§a@ï÷Š@ çbÜ@ ôÝÈ@ ˆb“Üa@ ÊšíÜa@ a‰è@ öbéähi@ báØ@ Lò‹î§a@ çíîÑÝm@ ó’b’@ôÝÈ@õ‡yg@ b›îc@ oäbØ
¨@ñ‹ÕÜa@‹¸ü¾a@pbï–ímsÉjÜa@l‚ýa@@@†‹ÙÝÜ@óîŠíÜa@óïå§a@ò†bÈg@ôÝÈ@˜åm@†íÈíÜa@æà@bèÌì@ýg@x‹¦@@Üa

†‹ÙÜa@ó÷‡énÜNNN@ðÉî‹“nÜa@ ãí‹¾a@ Š‡–@ a‚cì@@âÔŠ49@êåÈ@ Š‡—î@æÜ@æÑÉn¾a@ ãbÅåÜa@æÙÜì@ a‚@êi@ bååÄ@‡Ôì@@âïa‹à
@âïa‹à@Þi@óïäþÕÈ@ðÝî@báïÐì@êÝrà@óåÑÈãí‹¾a@˜äZ@ @

Š@ðÉî‹“m@ãí‹à@âÔ49@ @

@âÔ‹i@ðÉî‹“m@ãí‹à@Ša‡–g@@‡ÕÜ49@„îŠbm@10O9O2008ðÝî@bà@æá›nî@@ @
@ò†b¾aZ@¶ìÿa@ @

@Šbárnýa@ìc@Šbvønýa@Öî‹ @æÈ@êÜbÍ’g@ìc@óî†ì‡y@óÕåà@À@æ÷bØ@ñŠbÕÈ@ïÈ@Öy@ñc@lbnØa@ìc@Þî‡Ém@ìc@ÞÕä@Œí°@ý

@æÈ@‡îm@ò‡¾@@oäbØ@õ‹‚c@óÕî‹ @óîdi@ìc3’@óÉÑå¾@ìc@âý@paíå@çbØ@öaí@Öjà@˜ï‚i@ýg@ñŠbjnÈa@ìc@ðÉïj @˜ƒ
béuŠb‚@ãc@óïáïÅånÜa@pbƒ¾a@Þ‚a†@bÉÔaì@jà@Ì@ãc@bïåjà@ŠbÕÉÜa@N@ @

@ò†b¾a4@Z@ @
c@M@@Êším@ýì@çíäbÕÜa@ a‰è@æà@¶ìÿa@ò†b¾a@À@béïÝÈ@™í—å¾a@×íÕ¨a@æà@Öy@ñc@oïjrm@kÝi@óÕÝÉn¾a@õìbÈ‡Üa@Þvm@ý

Õà@çíÙm@@bà@bémŠb’g@À@Œà@Ì@˜ï‚Üa@çbØ@aˆg@çíäbÕÜa@a‰è@ˆbÑä@„îŠbni@óá÷bÕÜa@õìbÈ‡Üa@óÐbØ@†‹mì@˜ï‚Übi@óä

@ò†b¾a@ãbÙyc@òbÈa‹à@Êà@õíÈ‡Üa@òŠbjšgI31H@Ša‹ÕÜa@æàI186@H@ãbÉÜ1926@@ @
lM@†ì‡¨a@Ö båà@À@óå÷bÙÜa@paŠbÕÉÝÜ@ ‹î‹znÜaì@‡î‡znÜa@ ßbáÈdi@ óÕÝÉn¾a@µîŠbÕÉÜa@ òb›ÕÜa@paŠa‹Ô@‰Ñåm@À@Þvmì@

@óîc@öa‹ug@ìc@‡ÕÈ@ñc@‰ïÑåm@ìc@ÚïÝ¸@‡å@öbÈg@Œaíu@ã‡Éi@ð›Õm@òŠb’hi@ÞïvnÜa@‡åÈ@ÞÕrm@çc@ôÝÈ@óîŠbÕÉÜa@Ò÷bz—Üa
˜ï‚Üa@ôÝÈ@ßí—¨a@‡Éi@ýg@óÝàbÉàN@ @

@ò†b¾aZ5@@ @
a@ òŠaŒíi@‰ïÑånÜa@‹÷aì†@ bè‰Ñåm@Üa@ †ì‡¨a@Ö båà@À@óå÷bÙÜa@paŠbÕÉÝÜ@óïÙÝ¾a@ Ëä@pþàbÉà@Ê›¦@ÝÉÜa@ †a¾bi@ß‡ÉÜ

@a†‡ª@ŠbÕÉÜa@‹îì@báÙy@óïÉÕÜa@óÜbyfia@Þjm@˜ï‚Üa@a‰è@ôÝÈ@‚ÿa@†ìa¾a@ßí—y@ã‡È@ßby@Àì@ŠíØ‰¾a@˜ï‚ÝÜ
@ÝÉÜa@†a¾a@À@ÊïjÝÜN@ @

@ò†b¾aZ6@ @
@ßþ‚@˜ï‚Üa@kÝ @âî‡Õm@ã‡È@ßby@À3Õåà@À@ŠbÕÈ@ôÝÈ@ñŠbÕÉÜa@ïÉÜa@Ö¨a@óÜíÝîc@„îŠbm@æà@‹é’a@æà@ìc@óî†ì‡y@ó

@æÈ@‡îm@ò‡¾@oäbØ@óÕî‹ @óîdi@ìc@Šbárnýa@ìc@Šbvønýa@Öî‹ @æÈ@êÜbÍ’g@„îŠbm3þ bi@ßbÍ’fia@nÉî@paíå@@ @

@ò†b¾aZ7M@ @
c@M@@æÈ@‡îm@ò‡¾@oäbØ@Šbárnýa@ãþÈg@Šbvønýa@Öî‹ @æÈ@óî†ì‡y@óÕåà@À@ŠbÕÈ@ßbÍ’g@ßby@À3@æà@ôÝÈ@µÉnî@paíå@

Ø‰¾a@ŠbÕÉÜa@ÞÍ’@çíäbÕÜa@a‰è@æà@ó†bÜa@ò†b¾a@À@ò†‡a@óÝé¾a@ßþ‚@ŠbÕÉÜa@ÊÔíà@À@ó—nƒ¾a@pbé§a@ãþÈg@Ší@ @
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l@Z@Ã‹“Ü@ýg@ @ßbÕnäýa@ìc@tŠfia@Öî‹ @æÈ@@ìc@óî†ì‡y@óÕåà@À@ŠbÕÈ@ôÝÈ@óîŠbÕÉÜa@óïåïÉÜa@×íÕ¨a@lbnØa@Ê›²@ý
óÕibÜa@ò‹ÕÑÜbi@™í—å¾a@óé§a@ãþÈg@ @

xZ@aà@ã‡ƒnî@æà@ôÝÈ@bà@ÞØ@æÈ@ó—nƒ¾a@óîŠa†fia@óé§a@ãþÈg@çíäbÕÜa@a‰éi@óÜíá“¾a@pýb¨a@À@öa‚@ìc@ßbáÈ@ìc@µÈŠ
@óî‰ïÑånÜa@óz÷þÜa@À@ò†ŠaíÜa@paöa‹ufia@ÖÐì@âéàa‡ƒnbi@ÖÝÉnî@ @

ò†b¾a@Z10@ @
@óïÜbnÜa@pýb¨a@À@çíäbÕÜa@a‰è@ãbÙyc@Öjm@ýZ@ @

c@M@ønýa@×íÕy@ìc@ñŠbÕÉÜa@ïÉÜa@Ö¨a@óÜíÝîc@óàbÉÜa@pbé§a@b—Ü@Šbárnýa@ìc@Šbv@ @
lZ@Ób–ìÿa@|ïz—mì@Œa‹Ðfia@pþàbÉà@ @

ò†b¾aZ2@ @
ðÉî‹“nÜa@ãí‹¾a@a‰è@ãbÙyÿ@ÒÜb¬@˜ä@ÞØ@ôÍÝî@ @

ò†b¾a@Z3@@ @
@óï‹Üa@ò‡î‹§a@À@ðÉî‹“nÜa@ãí‹¾a@a‰è@‹“åî@ @

Ö“à†@@À10O9O2008@@ @

óîŠíéá§a@ï÷Š@@@@‡ÿa@Šb“i@ @
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]@ @

i@ôám@bà@öbåic@Êà@æàb›m@óÝ¼Bóî†ì‡¨a@Ö bå¾a@Z@B@ @

pbØbénäa@ÊÐ‹ÜâÔŠ@ãí‹¾a@49@óåÜ@2008âéÕ¢@Z@ @
l@ôáî@ bà@À@çíå bÕÜa@çíîŠíÜa@çíå aí¾a@çbØ@ñ‰Üa@oÔíÜa@À@êägI@óî†ì‡¨a@Ö bå¾a@ H@bÕÐì@ ãí‹à@ Ša‡–g@çì‹Ånåî

†báÝÜ@òI2@H@âÔŠ@çíäbÕÜaì@I4@–@ãbÉÜ2004@çíäbÕÜa@çc@ôÑ²@ý@sïy@L@óî†ì‡¨a@óÑ—Üa@âéÕ båà@æÈ@ÊÐ‹î@I4@–@ñ‰Üa@

ðÉî‹“nÜa@ãí‹¾a@ðÍÜc193@ãbÉÜ1952@êm†bà@À@˜ä@báåïy@L@òbï¨a@êuìc@óÐbØ@æà@Ö bå¾a@ë‰è@ bÔ@òbïy@ÞjØ@‡Ôì@
@êäc@ôÝÈ@¶ìÿaB@ @

a@ìc@Þî‡Ém@ìc@ÞÕä@ìc@öb“äg@Œí°@ý@Öî‹ @æÈ@êÜbÍ’g@ìc@óî†ì‡y@óÕåà@À@æ÷bØ@ŠbÕÈ@ÞØ@ôÝÈ@ñŠbÕÈ@ïÈ@Öy@ñc@lbnØ
@ýg@ ñŠbjnÈa@ ìc@ ðÉïj @˜ƒ’@ óÉÑåà@ ìc@ âý@ paíå@ tþq@ ôÝÈ@ ‡îm@ ò‡¾@ oäbØ@ óÕî‹ @ óîdi@ ìc@ Šbárnýa@ ìc@ Šbvønýa

áïÅånÜa@pbƒ¾a@Þ‚a†@bÉÔaì@jà@Ì@ìc@bïåjà@ŠbÕÉÜa@çbØ@ćöaí@Öjà@˜ï‚ibéuŠb‚@ãc@óïB@ @
@¶g@knÙ¾a@æà@ßb±ìLêmbÕÐ‹à@óÐbØ@Êà@ñŠbÕÉÜa@ÖïqínÜa@knÙà@¶g@ã‡Õî@kÝi@ č‹º@ñ‰Üaì@êma‡ïÕÉm@âÌŠ@˜ï‚Üa@ a‰èì
@öa‹uhi@ëŠì‡i@ãíÕî@ñ‰Üa@L@ÆÐba@‡ïÜa@¶g@bénÜbyhi@óàŒþÜa@paöa‹ufibi@ãbïÕÜa@‡Éi@ãíÕm@Üa@óîŠbÕÉÜa@b—¾a@óî‹î‡à

üà@ ôÝÈ@ Þàb’@ ÖïÕ¥@aˆgLóiíÝ¾a@ óÝàbÉ¾a@ öa‹ug@ æà@ óïÕïÕ¨a@ óîbÍÜa@ óÐ‹É¾@ óÝ–íà@ bèa‹î@ Üa@ ×‹Üa@ Êïá¡@ ênïÜì
@Üa@óÈaŠÜa@òŠaŒì@¶g@ñŠbÕÉÜa@ÞvÜa@È@×aŠìÿa@ßb¥@âq@L@bénzÝ—àì@óÜì‡Üa@æàc@Êà@ôÐbånm@õ‹‚c@óîbÌ@Þá¥@oäbØbà

Ü@ Èím@Üa@óïÝ‚a‡Üa@ òŠaŒì@¶g@ òŠbjšfia@Þï¥ì@ béîcŠ@ñ‡jm@òŠaŒì@Þï¥@âqLóàŒþÜa@pbÕïÕznÜbi@ ãbïÕÝÜ@ óïåàÿa@pbévÝ
@óïÝ‚a‡Üa@‹îŒíÜ@ã‡È@æà@˜ï‚Üa@ Ša‹Ô@†íÉî@ÚÜˆ@‡Éiì@L@béà‡È@æà@bénÕÐaíà@çbïjÜLËbÐ‡Üa@ òŠaŒì@¶g@òŠbjšfia@óïÝ‚a‡Üa

åº@ æÙî@ @ êähÐ@ ˜ï‚Üa@ a‰è@ pa‡ïÕÉm@ âÌŠìLæÉÜa@ ìc@ óÉua‹¾a@ ×‹ @ æà@ ×‹ @ óîc@ ëŠa‹Ô@ ÞjÕî@ ý@ ñ‰Üa@†‹ÙÝÜ@ |

@çíäbÕÜa@çhÐ@ÚÜˆ@ÊàìLµîŠíÜa41@óåÜ@2004@óå÷bÙÜa@paŠbÕÉÝÜ@ÊïjÜa@†íÕÈ@oïjrni@óïšbÕÜa@âØba@ãbÙyc@Þî@@@@@
@óibr·@ÚÜˆ@çbØìLóïÈaŠÜa@paŠbÕÉÝÜ@ ójåÜbi@õíÈ‡Üa@paŠb’g@ Êšì@ÚÜ‰Üì@ óïáïÅånÜa@pbƒ¾aì@óïåj¾a@Ö bå¾a@æáš

à@ãb¸fi@çíå aí¾a@êïÜg@dvÝî@‰Ñåà@çíäbÕÜa@Ša‡–hi@bî‹Üa@xaŠ†c@ojèˆ@‡Ô@öýüè@ßbàe@æÙÜì@L@âémþàbÉ49@ãbÉÜ@2008@

@çíäbÕÝÜ@ßč‡É¾a41@ ãbÉÜ@2004@æáš@óÝ‚a‡Üa@óïåj¾a@Ìì@óïåj¾a@paŠbÕÉÜa@óÐbÙÜ@¶ìÿa@êm†bà@À@˜ï‚Üa@Þ@ñ‰Üa@
÷bÕÜa@ñìbÈ‡Üa@Þvm@ýc@ôÝÈ@óÉia‹Üa@êm†bà@À@˜ä@ÚÜ‰Øì@L@êuŠb‚@ìc@Âƒ¾a@óibïåÜa@‡î‡§a@ãí‹¾a@ßčí‚@ÚÜ‰ØìL@óá

@L@ãí‹¾a@ a‰è@ãbÙyÿ@óÑÜbƒ¾a@paöa‹ufiaì@pbÐ‹—nÜaì@†íÕÉÜa@ßbifi@óàŒþÜa@ñìbÈ‡Üa@óàbÔfi@óÉibÜa@êm†bà@À@óàbÉÜa
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@ÒÜb²@æ¾@óîŠí@ òÜ@ÒÜc@ óøà@¶g@ Þ—m@pbàa‹Ìì@ L@µnå@¶g@ ‹é’c@ ón@æà@ c‡jm@pbiíÕÈ@óÉbnÜa@ êm†bà@À@‹Ðì
ÙycêàbN@ @

@ÒÜb¬@ãí‹¾a@çgì@L@þ–c@ò†íuí¾a@çbÕnyýa@pýby@æà@‡îîì@LãbÉÜa@ÞÙ“Übi@@béïåØbì@Ö bå¾a@ë‰è@kï—î@ãí‹¾a@a‰è@čçg
çíäbÕÜa@ ò†bï@ôÝÈ@æî‹“ÉÜaì@ óàb©a@êm†bà@À@ č˜ä@ñ‰Üa@ñŠíÜa@ Šín‡ÝÜ@ L@c‡jà@ôÝÈì@óàbnÜa@µå aí¾a@ òaìbà@ôÝÈì

™‹ÑÜa@üÐbÙm@Lb¾a@˜åÜ@ÚÜ‰Øì@ò†28@@öb›ÕÜa@ãbàc@ËbÐ‡Üaì@æÉÜa@Þj@ÛíÝì@ðšbÕnÜa@Öy@ôÝÈ@o—ä@Üa@Šín‡Üa@æà@
@Þïvm@æà@µå aí¾a@Êåºì@L@óîŠín‡Üa@†aí¾a@ë‰è@Òåîì@ðÉî‹“m@ãí‹à@ðmdî@ÒïÙÐ@L@çíäbÕÜbi@ bäb—à@ÚÜˆ@čÞØ@ÞÉuìL

öb›ÕÜa@ãbàc@pbÉÐa‹¾aì@@@ñìbÈ‡ÜaNNNN_@N@ @
’bå¾a@Þuc@æà@æàb›m@óÝ¼@béäg@çc@ò‡ÈbÔ@ôÝÈ@µå aí¾a@öýüè@æÈ@³ÍÜa@ÊÐŠ@ð›nÕî@b·@êÝî‡Ém@ìc@ãí‹¾a@a‰è@öbÍÜfi@L@ò‡

Šín‡Üaì@çíäbÕÝÜ@ò†bïÜa@@çcì@pbjuaíÜaì@×íÕ¨a@À@@çììbnà@µå aí¾a@Êï»@N@ @
óÝá¨a@‡î‹i@ @

kurdmaf@gmail.com@ @
Ö“à†27M9@M2008@ @

bîŠí@À@çbäfia@×íÕy@óáÅåà@MÓbà@@ @

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]   
باالضافة الى يالحظ آل متتبع للقضية الكردية في غرب آردستان المحتل من قبل سوريا، 

حوادث االعتقال واالختطاف اليومية ألبناء الشعب الكردي من قبل الوضع العام المزري فإن 
@. لم تتوقف أبداأجهزة مافيا الدولة السورية @

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]@ @
@†‹ÙÜa@µ’båÜa@Ö¢@óïåàÿa@pýbÕnÈýa@óÝ¼@‡ïÉ—m@ßíy@ðÑz–@‚Z@ @

bîŠí@À@ çbäfia@ ×íÕy@ óáÅåà@ oáÝÈM@‡Üím@ âïèa‹ig@ oåi@ ôÑ—à@ Šbéiíä@ óäła@ ßbÕnÈa@ kÝy@ óåî‡à@À@@êäc@ Óbà@

1974ïÜa@æàÿa@ÞjÔ@æà@ÚÜˆìL@æî‹ÑÈ@‹Ø‰î@ðäíäbÔ@kj@ñc@çì†@L@ðbN@ @

@ãíî@À@@báØ5M9@M2008@ê÷bÈ‡na@‡Éi@L@ðÝ“àbÔ@À@óÜì‡Üa@æàc@Œbéu@ií @óî‹Ô@ðÜbèc@æà@ìŠìŒ@Ö÷bÐ@‡ïÜa@ßbÕnÈa@
‡Éi@êya‹@×þ g@ânî@ì@L@êÉà@ÖïÕznÜaìANNN@ @

öbqþrÜa@ãíî@‹éÄ@‡Éi@jÕÜa@oÕÜc@ñ‹ÙÉÜa@æàÿa@æà@óîŠì†@çhÐ@ÚÜ‰Ø23@M9@M2008@ôÝÈ@@óåvÝÜa@í›È@µàc@Šb“i@ˆbnÿa
ëŒbvnya@æà@pbÈb@ÊiŠc@‡Éi@êya‹@oÕÝ cì@L@bîŠí@À@ñ†‹ÙÜa@ñ†aŒe@l¨@óïbïÜaN@ @

@ßþ @ˆbnÿa@ßbÕnÈa@Ša‹ána@ìL@†‹ÙÜa@µ’båÜa@Ö¢@ a‹‚üà@óïåàÿa@óÝá¨a@‡ïÉ—m@@öaŒg@jÙÜa@béÕÝÔ@óáÅå¾a@ñ‡jm@báØ
‡á«@Ma@×bÐíÝÜ@óàbÉÜa@óïÕå¾a@@í›È@@‹Èb“Üaì@@‡ïÜa@ça‹áÈ@ˆbnÿa@ß@bÕnÈa@Ša‹ána@ÚÜ‰Ø@ì@L@bîŠí@À@ð a‹Õº‡Ü

@‡jÈ@Â’båÜaì@ L@ óî†íÉÜa@À@ óî†‹ÙÜa@ óïÜb§a@ï÷Š@ æy@ ñ‹Ù’@ ˆbnÿaì@ ñ‡jÈ@ ‡ïÉ@ ‡á«@ ‹Èb“Üaì@ @ ðÜ†bi@ çaŒíè
ÕïÕ“Üa@æà@ÞØì@@L@‹é’c@ón@‰åà@—¾a@ßíéª@‡á«@æ¼‹Üa@‡jÈ@ôíà@lb“Üaì@ÒÝ‚@ @ðÔbjÜa@L@çbÙc@Š‰åàì@ßb›ä@µ

ò‡î‡È@paŠbjnÈý@@béåÈ@æÝÉî@@ìc@âé÷bc@æÈ@çþÈfia@@æ¿@çìrØ@âèÌìN@ @
óáÅåà@M@ñc‹Üa@ðÝÕnÉà@óÐbØ@a‹@×þ hi@kÜbm@ðéÐ@L@óïŠ@pa‹Ø‰à@çì†@óïÑïÙÜa@pýbÕnÈýa@æÈ@ÒÙÜbi@kÜbm@ˆg@Óbà@

†þjÜa@çív@À@ @

24@M9M2008@ @
bîŠí@À@çbäfia@×íÕy@óáÅåà@MÓbà@@ @

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]@ @

@ @
@ @
@ @
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‹ŽÙžnÐ@bïbÔ@ýì@‹Ž—ÉžnÐ@båčïÜ@æÙm@ @
äi@ñŠííº‹@ @

@ČžžkÉ’@êäc@ýg@ LæŽzđ¾aì@ ‡÷a‡“Üa@ Þčá¥ì@•d§a@ó biŠì@ đ‡ŽÝ§aì@óiþ—Übi@ çbàŒÿa@‰åà@ ŽÓ‹žÈ@‡Ô@ñ†ŠíÙÜa@kÉ“Üa@ čçc@ |ïz–
@ìˆì@|àbnà@L‡yc@ôÝÈ@ bïčåvnà@ýì@ a‹àfnà@ýì@ a‹čàdnà@ïÜì@ a‹čjvnà@ý@ aŠbju@çíÙî@ Ćçc@êÜčí¦ì@êïÐ@óÝč–dnà@ó¾bà@Ê÷bj 

Þ÷bÕÜa@c‡j¾a@ÖÐìì@óïäbäfia@êm‹Ð@æà@æî‹‚ła@Êà@êÝàbÉm@õ‡Ü@ÖÝåîì@Z@óiþ—Üaì@LÞÙ“Üa@À@óäì‹àì@‹èí§a@À@óiþ–
òìbÕÜa@ïÜì@óàa‹—Üa@ðè@båè@ò†í—Õ¾a@æà@ðÜb©a@båìc@×‹’@„îŠbm@ čÞÉÜì@LóäíïÝÜa@ïÜì@óïäþÕÉÜa@ÉnÐ@óäì‹¾a@bàc@L

@óïäbäÿa@æÈ@béÑåi@ Ćpdä@‡Ô@†ŠíÙÜa@ßbïuc@ čçc@jÜ@çì†@‡é“î@LòŠìba@ÞŽÝđ¾aì@ãaíÔÿa@æà@âèÌ@Šbî‡Ü@óî†ŠíØ@òìÌ@óîc
à‹y@ çí–ì@ óîŽÍÜa@ bèüÝà@ óÝïjä@ óïäbäg@ Ê÷bji@óqaŠíÜbi@ đoŽič‹“mì@ìc@ âè†íuì@ öbÍÜg@ ã‡Èì@ âéÔíÕy@ ãaygì@ ça§a@pb

âéïÝÈ@k“Üa@ìc@âè†ì‡y@Œìb¤@N@ @
@ênÔa‹Éi@Óì‹É¾a@ðäbn†ŠíÙÜa@Êána@âyŠ@æà@Ý@ðibïäg@ÞÙ“i@oàbåmì@ ĆpŽ‡đÜžì@‡Ô@óî†ŠíÙÜa@óîŠ‹znÜa@óØ‹¨a@ čçc@b·ì

Üa@käb§a@ ãnÜg@ ‡ÕÐ@ L„îŠbnÜa@È@ òŠíéÕ¾a@ êmaˆ@ôÝÈ@æî‹‚ła@Þï›Ñniì@À@êØa‹y@ïdm@pbîa‡i@‰åà@ñ†ŠíÙÜa@ðbï
@bén»‹m@p‹u@Üa@óïäþÕÉÜbi@ðÝznÜaì@pþÙ“¾a@ßbÉnÐg@ã‡È@Šbï‚@êÑåÜ@Šbn‚gì@©a@ò†aŠfi@ãbÙnyfibi@LçbÙ¾aì@çbàÜa

Ý¾a@ßa‡nÈflÜì@ðib°fia@ðbïÜa@ßb›åÝÜ@bÈí @pŒb®g@óï a‹Õº†@óïàíÔ@layc@Œì‹i@ßþ‚@æà@ÊÔaíÜa@Šc@ôÝÈ@âÌŠ@
bÅèbi@bénÑÝÙm@òŠímbÐ@†ŠíÙÜa@ÊÐ†@b¾bÜ@Üa@âénï÷a‡Éi@Þi@ý@æî‹‚ÿa@óïjÝi@â÷a‡Üa@béàa‡–g@N@ @

@Ó‹Üa@ öbšŠg@ óé§@ óîíÜìÿa@ ðÉm@ ßam@ bàì@ óî†ŠíÙÜa@ pa†bïÕÜa@ oäbØ@ Lðbï@ÒÔíà@ ñc@ ˆb¦g@ ÞjÔì@ óÝy‹à@ ÞØ@ ðÑÐ
č‹Õm@bájy@bè—à@‹î‹Õm@À@béÕy@óŠb¿@lby@ôÝÈ@ÞibÕ¾a@âàÿaì@çbäfia@×íÕ¨@óïÜì‡Üa@óÈ‹“Üa@Öïqaíàì@ú†bjà@ë

ÛŽŠ‡žm@ý@óîbÌ@‘båÜa@öbšŠg@ čçdi@ò‡ïØÿa@bénÐ‹Éà@âÌŠìAóÜíÕ·@béÑä@ñÉmì@óÝ÷bÑnà@ôÕjnì@oäbØ@béäc@ýg@L_@Z@æÙm@ý
a‰jä@béÔíÕ¨@Êšaínà@óčîíi@ßíjÕÝÜ@béåà@Ó†bè@ôÉà@À@L‹ŽÙžnÐ@ bïbÔ@ýì@‹Ž—ÉžnÐ@ båčïÜ@ãb÷íÜa@òŠ‰jÜ@ bÈŠŒì@ÓþƒÝÜ@

pbïÑÝ©aì@çaíÜÿaì@ßbÙ’ÿa@ò†‡Énà@óčî‡y@pb›Ôbåm@Âì@ó—÷bÍÜa@bånÕåà@líÉ’@µi@ãb—©a@ïÜì@N@ @
bïÜì†ì@bïáïÝÔg@âéi@óïa@líÉ“Üa@ðÔbi@æàì@âéÑäc@æà@aíÜöbnî@çc@Þï–ÿa@kÉ“Üa@a‰è@öbåicì@pbåjÜ@Ö±@ýc@ĆæÙÜ@Z@aˆbà

à@ñ†ŠíÙÜa@Ó‹Üa@ôåu@Lâénàa‹Ø@çí—îì@âèb¼@ðá±@ðàíÔ@çbïØ@ñc@þi@µ¨a@ôny@öbÕjÜa@Ì@ðbïÜa@ßa‡nÈfia@a‰è@æ
@ý@bì†@†‡Éni@ò‹àbÉÜa@òŠíáÉ¾a@ë‰è@À@óÈì‹“¾a@êÔíÕy@Þåî@@ðÔ‹È@çčíÙà@Øc@ñ‹“jÜa@âè†a‡Éni@çíÝÙ“î@†ŠíÙÜa@ čçc@âÌŠ

óøïè@ õ‡Ü@ bémþÈ@ôÝÈ@ béi@ ÓŽÉ¾a@ bémaŠbàgì@ bémþîì†@ Þi@óčz’ì@ bénïÐa‹Íu@ Öïšì@ béäbÙ@ †‡È@ óÝÔ@ âÌŠ@ ò‡zn¾a@ âàÿa@
bémbÔb @òŠ‡äì@bémbïäbÙàgNNN_A@Šbï©a@ čçc@ß‡u@çì†@onjqc@‡Ô@Þya‹¾a@Êï»@À@óšbƒ¾a@óî†ŠíÙÜa@ói‹vnÜa@ čçcì@ó–b‚@L

čáznm@@Üa@óÝibÕ¾a@Óa‹ ÿa@Êà@bÉÑä@ñ‡°@ý@‡Ôì@@Lbî†ŠíØ@Ć‡ŽánÉ¾a@ðáÝÜa@ð a‹Õº‡Üa@ÙÑnÜaì@òŠ†bj¾a@öbåÈ@bàíî@Þ
‹‚e@ýì@ßčìc@óî‹—åÉÜa@bé¾bÅ¾@ïÜ@óïàíÔ@òbäbÉà@Ší¢@×báÈc@À@×ŠbÍÜa@kÉ“Üa@a‰è@ëb¤@ßa‡nÈfibiANNN_@N@ @

@ôÕjm@Ćçc@Œí°@ý@Üa@óÕïÕ¨a@æà@ö¡@óÑ’bÙ¾a@ÞïjÔ@æà@b¹gì@Lõ‹‚c@óéu@óîc@æà@‡›Übi@†ŠíÙÜa@î‹¥@lbi@æà@ïÜì
Ý‚a†@À@óíáà@ÞibÕ¾a@Öî‹ÑÜa@xa‹yg@¶g@ÚÜˆ@õ†c@ Ćçgì@ôny@béÕÝä@çc@ðÍjåî@Üaì@Læî‹‚ła@ßbÉåi@béïÝÈ@ ba‡åàì@bå

båmþîìì@ båïfàì@ båm†aŠfi@ µ¨a@ ôny@ Þèbvn¾aNNN@óî†ŠíÙÜa@ pa†bïÕÜa@ béïÐ@ ÊÕmì@ oÉÔì@Üa@ paíÑa@ ‡Ðc@ æà@ čçhÐ@ L
bénÈä@ðè@Lµ¨a@ôny@óïbïÜa@óïäþÕÉÜbi@óÙčán¾a@óîc@×b¨g@æÈ@‡÷aÜa@béÉčÐ‹mì@óïäbäfia@óïÜbáÙÜa@lí–@óÕÝ¾a@

öbÔ‡–c@ãc@öa‡Èc@aíäbØc@ ćöaí@æî‹‚łbi@óčîˆcNNN@êmbÔbÕznhi@ßíÙr¾a@båjÉ’@ôÝÈì@béïÝÈ@ó»@b íÍš@âØa‹žîì@ ŽâØaŠ@b¿@L
óïå íÜaì@óïàíÕÜa@LÖî‹ @ôÝÈ@óÑÈb›à@†íéu@ß‰i@kuínî@Þi@ý@kmîì@êïÝÈ@kčm‹m@bàì@òd ì@o¥@óïàíÕÜa@pa‰Üa@pbjqg@

kvÉÜa@âéjvÉî@ýì@µïåïÐí’@aíäbØ@çgì@ôny@ãí—©a@öbšŠg@òŠì‹›i@ÑåÜa@ãaÜgA@óîÌ@Ê÷bj @a‰Ùè@čçhÐ@‹rØc@|ïšínÝÜì@L
@ñ†ŠíÙÜa@käb§a@ðéÝm@béäÿ@Lóïuaía@öb‚ÿa@óäb‚@À@xŠ‡åm@béåÙÜì@×þ fia@ôÝÈ@ ćbjïÈ@oïÜ@ðbïÜa@bäöa†c@ ĆoàŒý

ímì@×íÑm@ óïÐbšg@ öbjÈc@ óÜb¨a@ ë‰è@ À@ çíÝáznî@ æî‰Üa@ êm‡Ýu@i@ ôÝÈ@ ŠbïÉÜa@ óÝïÕq@ pb a’g@ ßíjÔ@ ëb¤hi@ êÔ
@çí²ì@µïäbäc@ çíäíÙî@‡Ô@æî‰Üa@æî‹‚ła@xa‹yfi@ bî†bÑm@ßb¾aì@oÔíÜaì@óÔbÜa@ Š‡è@æà@ a‡îà@çì‡jÙnîì@ LâénÔb 

Ýïyì@båÜbyì@båmaŠ‡Ô@Óaångì@båi@Šbnénfiaì@bå“îíénÜênA_@N@ @
@‡ŽánÉ¾a@ðbïÜa@lbƒÝÜ@êmbàŠíÐ@õ‹yÿbi@ìc@óî‡Õä@óÉua‹à@öa‹ug@òŠì‹›i@óÜbÕ¾a@ë‰è@È@öb±fia@ čçhÐ@ßba@a‰è@Àì
@LênÔbjÜì@ênÐbÜì@ênčîÌì@ênčïäa‡uì@æÈ@‘bÿbi@ó»båÜa@óÑïÉ›Üa@ë‹–aí‚@ñčíÕî@çc@ðÍjåî@ñ‰Üa@ñ†ŠíÙÜa@käb§a@õ‡Ü
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 ڤاڵ ألخ الفاضل االستاذ هها

 جميلةتحية سويدية 

وهو  تعلمها جان کورد کما تعلمت أنا العربية وأنا ابن أربيل وأنت تعلمتها وانت ابن زاخو واالستاذ العزيز
فت مع هو ينتمی إليها، وإن إختل ابن کورداخ، کذلک يمکن أن يتعلم االنسان اي لغة، ناهيکم عن اللغة التي

أنا .. لهجة ال تفهمها أکثرية السويديين، ولغة أجنبية أسهل لهم منها لهجتها قليال أو کثيرا، فهناک في السويد
مشترکات لفظية ال  دائما إن لهجتينا ليستا بعيدتين عن بعضهما بالشکل الذي يضخم، خاصة هناک اقول

  .حصر لها

  القدر علينا، يجعل من أعداء الکورد اإلنتظار لما يمليهالترويج للهجات و ثم يجب أن يکون في بالنا بان 
قوميات جديدة علی  يضربون علی هذا الوتر، بحيث يفتح هناک بما ال يدع مجاال للشک باب والدة

 فرض اللغات األخری  کوردية، ال يندرج تحت يافطة  بان فرض اللغة إذا کانت ثم علينا أن ننتبه..  مصراعيه
 واللغة في حياة الشعوب تنتخب مرة واحدة إلی يوم..عن لهجة األم کما أسلفت  إختلفتغير الکوردية، وإن

تعلمان بانني  جان کورد واالستاذ ولعلک.. للديمقراطية اوللدکتاتورية فيها الدين، وبعدها ال دخل للحکومة أو
الدعوة إلی  ، البانني موافق علی تعلم أي لهجة تقرر، اعتبارا من غد، ألنها توحد امتي دائما صرحت

وما .. أشالء ال يستفيد منها إال األعداء اللهجات التي ال تحمل أکثر من تفسير واحد هو تمزيق الکورد إلی
بتأريخ   إلمام قرن إال لکونها جاهزة، وليست العبرة باألکثرية واألقلية لمن له إشاراتي إلی اللغة المعتمدة منذ

  وقراءة واختالط عصارة خبرة   العبد الفقير هو وما يقوله..اللغات

مع کل الجاليات الکوردية في الغرب، إضافة إلی تمکني من فهم أغلب اللهجات الکوردية التي هي 
توحيد اللغة  رسالة جان کورد أتمنی أن تحمل جريدتکم الغراء وموقع المخلص للکورد،  وريحاني روحي

اللهجات إال أن نتتهي بنا إلی حالة التشتت  اجيةالتي تحمل في طياتها روح وحدة الکورد، وال يمکن إلزدو
وتراثا،  الکرمانجي عن السوراني کبعد السوراني عن العربي والترکي، لغة وقومية األکيد، هنالک يکون بعد

هذا ودمتم .. المشترک والتأريخ المشترک النضال ألن هذا هو منطق التأريخ لمن ال يحترم.. شئنا أم أبينا
 مع تقديری ومحبتي ..غدا غة، اليوم وليسللدعوة لوحدة الل

 محسن جوامير
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 األخ جان آورد
الكرمانجية آفر وال يجوز اال اقتالعها من  ال أدري هل...اعتقد انه آن األوان لعدم السكوت على ما يحدث 

 لكن...الفترة آنت صامتًا وآنت أخجل من الدخول في مهاترات اعلم نهايتها  واهللا يا أخي طوال هذه...جذورها
وابنتي يعانيان بشكل آبير بسبب  آما يقول الكرد فالسكين وصل الى العظم واهللا ثق يا أخي الكريم ان ولدي

المتوسطة واصبح لهما سنوات يدرسون بهذه اللهجة لكنهم  الكتب المنهجية السورانية وهما في المرحلة
لماذا  الى درجة ان ولدي فاجأني وقالسورانية واحدة وليس بمقدورهم التحدث بها  اليقدرون النطق بكلمة

بانه اليفهم وهذه ليست لغته اليست هذه  الندرس بالكردية قلت له انها اللغة الكردية التي تدرسها لكنه اصر
سأضطر الرسال ابني الصغير الى احدى المدارس االنكليزية حتى يتخلص من  آارثة بحد ذاتها وانا هذه السنة

ئاميدي وجكر خوين وصبري  من هذا الموضوع آثيرًا وآان المرحوم صادق بهاءالدينلقد عانينا ...العقدة هذه
ثم حدث ... السوران الذين يرفضون الكرمانجية جملة وتفصيال  بوتاني في بغداد آما في جبهة قتال امام أخوتنا

عاملون معنا هكذا يت الادري لماذا... الدآتور بدرخان السندي وها هي المهزلة الزالت قائمة  نفس الشيء مع
 وآأننا األخ األصغر

  ساوافيكم برسالة مفصلة
 تحياتي القلبية
 هفال زاخويي

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]@ @

 من جان آورد: معرآة اللهجات الكوردية (!)
 أخي الغالي محسن جوامير

... ولمن حولك فرحة عيد فطر سعيد في األيام القليلة القادمة أتمنى لك...بعد السالم والتحية  
 الحق وهو المؤمن باهللا والواثق قأستاذنا الكريم الذي النشك في حبه لألمة الكوردية ونشاطه الدؤوب من أجل تحريرها واحقا
نحن أمام واقع لغوي آوردستاني قاس ، بنفسه وبحق أمته في الحرية والحياة وبانفتاحه على الثقافات واللغات والحضارات األخرى

ومتشعب بسبب اختالف اللهجات وتباين حروف الكتابة ونعلم أن األسباب في الماضي آانت الجبال الشاهقة واألنهار العظيمة التي 
واالستعمار فرقت بين متحداتنا االجتماعية وعرقلت توحدها، اضافة إلى المعوقات االنسانية األخرى آالمذاهب والقبلية والصوفية 

...الخارجي الذي آان يشطر آوردستان أفقيا أو شاقوليا وما إلى هنالك من معاهدات دولية واتفاقات حدودية اقليمية  
أن أن نتصرف عقالنيا وموضوعيا وعلينا قبل آل شيء التاريخي وتمهيد الطريق أمام أجيالنا القادمة من أجل رفع هذا الرآام 

ات أمة واحدة ونتجاوز آل هذه المعوقات، وعلى األقل انترنتيا، إن لم نتمكن من توحيد أنفسنا سياسيا نفكر آوردستانيا آأبناء وبن
. باقتالع الحدود التي رسمها المستعمرون القدامى والجديد على صدر وطننا آوردستانواقتصاديا ولغويا  

ة وآان لهذا تأثير ايجابي آبير في حياتنا السياسيما، إلى حد ) امارة سوران وامارة بهدينان(لقد انتهينا بحكمة مثال من موضوع 
، واالجتماعية والنفسية والثقافية واالجتماعية   

 رغم أن .)من آوردستان:  عوضا عن جواب!العراقمن : من أين أنت؟ فيكون الجواب مع األسف(عن سؤال آأن ال نجيب مثال  
ولو سألت طفال راعيا في ... أنا من آوردستان: م من األيام يجيبكالكوردي الذي يعيش في طاجكستان ولم ير آوردستان في يو

:أفتخر بهمثال ولي هنا ... أنا من آوردستان:  ذات السؤال فسيكون جوابهمن سورياغرب الفي أقصى ) آورداخ(جبال الكورد   
سوري باأللمانية فانزعج أحد زارت ابنتي الصغيرة زيالن مع والدتها قبل عشر سنوات سوريا، وتكلمت مع أمها في المطار ال

عن فلما فهمت ابنتي الصغيرة ! جماعةأنتم آتون إلى سوريا العربية فتكلموا بالعربية حتى نفهكم يا : رجال األمن ونهرها قائال
أنا جئت لزيارة :  وبحدةبالكورديةابنتي ما قاله الموظف األمني أجابته التي تتكلم العربية بصعوبة ظاهرة طريق والدتها 

   ! ياسيدسورياآوردستان 
  ...إنها التربية التي ستغير آثيرا مما علق بنفوسنا من أخطاء وعلل

 االستعمارين وال أدري أين الفارق بين!"  الفتوحات اإلسالمية"اليزال هناك بعض شيوخنا يسمون االستعمار العربي بو
 الكورد وتنهب خيراته لتذهب إلى عاصمة األمويين أو البريطاني أو العربي، عندما تكون السيادة في آوردستان للعرب بدل

الذي لم يكن يعود منه " بيت المال"حول حقائق التاريخ ومبالغ األموال التي آانت تنهب من آوردستان ل العباسيين، وآل شيء 
...!مثبت تاريخيا في بطون التاريخ العربي ذاته، وليس في آتب المستشرقين المغرضينشيء لكوردستان   

 
:قولبعد هذا العرض الطويل أ  

، من األمة الكوردية% 60اللغة الكوردية تتألف من لهجات رئيسية هي الكورمانجية الشمالية التي يتحدث بها أآثر من 
وآوردستان ليست )...لغة آوردية(ولكنها آلها  والزازائية ولهجات أخرى أقل تأثيرا ومساحة،) نيةالسورا(والكورمانجية الجنوبية 

...تا السليمانية وهولير فحسب، بل يصعب علي اآلن ذآر أسماء مدنها الكثيرة شماال وشرقا وغربامدين  
، أو فرض احداها على غيرها، فاختالف األلسنة واأللوان آيات من آيات اهللا تعالى، من اللغة الكورديةاليجوز اهمال أي لهجة   

آذلك السورانية، آآية خلق السموات واألرض، وعلينا السعي من أجل فالزازائية آية والكورمانجية آية والهورامانية آية و
بل يجب توحيدها من خالل اعتبارها آلها لغة آوردية، مثلما فعل العرب بلهجاتهم وآلماتهم، فلم يقولوا بأن هذه الكلمة ...توحيدها

ولقد راعني فعال ما يقوم به بعض ... وأنت أدرى مني بذلك... أو تلك ليست عربية، وقواميسهم صارت ضخمة للغاية بسبب ذلك
فارسية أو عربية أوروبية دون الرجوع قبل ذلك إلى اللهجة الكورمانجية، وآأنها لغة اإلخوة السورانيين، حيث يأخذون آلمة 
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وهذه حقيقة اليستطيع أحد . في حين لن تجد آاتبا يكتب بالكرمانجية والترى في آتاباته آلمات سورانية صرفة...غريبة عنهم
...االلتفاف عليها  

ل هذه اللهجات، حتى ولو آان عالم لغة آبير، في حين أن هناك أجانب  يجيد آ- حسب معرفتي -وحقيقة ليس هناك آوردي واحد 
وال أعتقد بأن مجموع االخوة السوران الذين يجيدون الكرمانجية يزيد عن . أوربيين يتمكنون من التحدث بكل لهجاتنا الكوردية

دآتور جمال نبز وغيره في دعوتهم إلى وأقدر هنا جهود األستاذ الكبير ال...مائة شخص في آل مناطق السوران بجنوب آوردستان
.تعلم آل اللهجات الكوردية مهما آانت ضئيلة التأثير  

لدي في البيت مجموعة من الكتب الكوردية المدونة باألحرف العربية ومجموعة منها مدونة باألحرف الكليرية لكتابنا من 
مدرس آوردي في المدرسة األلمانية قد يرمي هذه الكتب في ولكن ولدي الذي تعلم على أيدي ... الجمهوريات السوفياتية السابقة

...سلة المهمالت بعد وفاتي ألنه اليجيد قراءتها، رغم أن منها ما هو قيم حقا ويجب االحتفاظ بها  
 نعم، يجب توحيد لغتنا ولكن آيف؟

: توحيد الحروف الكتابية-أوال  
يد من االخوة الكتاب في الجمهوريات السوفييتية السابقة يعيدون قبل آل شيء يجب توحيد الحروف الكوردية، وسمعت بأن العد

نشر آتبهم باألحرف الالتينية بدال عن الكليرية، ولقد قامت أحزاب ومنظمات آوردية في غرب أوروبا بذلك العمل أيضا مساهمة 
 قاموا بها خالل الثالثين السنة منها في توحيد الكوردية ، وأشكر في هذا المجال االخوة واألخوات في آومكار للجهود التي

...وهذا أمر جيد...الماضية  
هناك ... لماذا تمكن مصطفى آمال الترآي من فرض الحروف الالتينية على األمة الترآية؟ ونحن لم نخطو خطوة في هذا االتجاه

ولو اهتم االخوة ... لحروف الالتينيةمن يزعم أن تراثنا القديم سيضيع، وهذا غير صحيح، فمعظم آتبنا الكالسيكية قد تجدها اآلن با
أما اذا آان السبب الكامن وراء رفض هذه ...السورانيون بالحروف الالتينية النتهينا من هذه المشكلة في بعض سنوات قالئل

الحروف العصرية هو الدين، فإن هناك أمما آبيرة مسلمة ولها حروف ليست عربية واألمور الدينية فيها تسير على 
...والبأس من تعلم العربية آلغة هامة، للدين والثقافة والتجارة بنفس الوقت...مايرام  

 وعلى حكومة آوردستان التي من وظيفتها دعم اللغة الكوردية أيضا أن تشد من أزر هذا االتجاه وبخاصة اعادة نشر آتب هؤالء 
عليهم حتى اليضيع انتاجهم ويشعروا بأنهم جزء من الكورد الذين نشروا سابقا بالكليرية والحروف العربية التي آانت مفروضة 

وأنا مع تلك المحاوالت التي يقوم بها بعض الناشرين في أوروبا وآوردستان، حيث يعملون لنشر آتب األطفال ...هذه األمة حقا
... عل نفس الشيء أيضابالحروف العربية والالتينية في نفس الوقت، وآذلك أؤيد أولئك الكتاب الذين يكتبون بالحرفين، وبدأت أف

وأشكر المواقع االلكترونية التي ...فهذا سيفسح المجال ليضطلع االخوة واألخوات اآلخرون على ما يكتب بهذه الحروف أو تلك
حين نقرأ نتاجات ... ومع األيام سنقترب من بعضنا أآثر فأآثر ونفهم بعضنا بشكل أفضل ونقرأ لبعضنا بعضا...تدعم هذا المنحى

.اآلخرين  
:  تقوية التفاعل بين أهل العلم وبين المواطنين-ثانيا  

يجب االآثار من المؤتمرات واللقاءات التي تجمع بين الناطقين بالكورمانجية والسورانية في الوطن وخارجه، ومن خالل ذلك 
لكوردستانية التي تجمع بين أبناء وتشجيع الزيارات المتبادلة بين أجزاء آوردستان، وبناء المنظمات ا ...يزداد التفاهم بين الكورد

أعلم شيئا عن السوراني، وعندما رأيت قصيدة شعر ) آورداخ(وحقيقة ما آنت في موطني الصغير ... المناطق واللهجات األخرى
للشاعر الكبير الراحل جيكرخوين بالسوراني دهشت حقا وبذلت جهدي لتعلم هذه اللهجة، واآلن أتمكن مع األيام من قراءة نص 

. وأترجم أحيانا من السورانية آمترجم...وراني وفهمه إلى حد آبير دون مشاآلس  
وآما خف التأثير السلبي للموانع الطبيعية على تالقي أبناء وبنات أمتنا في وطنهم بسبب االتصاالت والتنقل العصري، فإن المواقع 

ة في التقريب بين المتحدثين والناطقين بالكوردية االلكترونية والبريد االلكتروني وغرف البالتوك والبلوغس ستساهم بقو
آما تساهم زيارات آورد الشمال والغرب والشرق لجنوب آوردستان واقامة وعمل بعضهم هناك في تفاعل اللهجتين ...اجماال

إلى وطنهم الكبيرتين، وأتمنى من حكومة آوردستان أن تبني مجمعات سكنية لجلب آورد جمهوريات االتحاد السوفييتي المنحل 
آما فعل األلمان الذين صرفوا أمواال طائلة العادة ألمان الفولغا إلى وطنهم األم، ...وآورد باآستان وأفغانستان وخراسان أيضا

وآما فعل اليهود، وآما يشجع العرب عودة المهاجرين منهم من سائر بلدان أمريكا الالتينية والجنوبية وأوروبا والواليات المتحدة 
السورية شهيرة وناشطة في هذا ) المغتربين(وجمعيات ...، وحتى اليهود من اسرائيل الذين هربوا من البلدان العربية سابقاوأفريقيا
.حتى أنهم عدلوا الدستور خدمة للمهاجرين...المجال  
: االستفادة من االعالم -ثالثا  

ك برامج الحياء وتفاعل وتطوير اللغة الكوردية ولهجاتها، بل هناك العديد من األقنية التلفزيونية الكوردية، ولكنها مع األسف التمل
، ولكنها تفتقر إلى برامج معدة جيدة للتقريب بين اللهجات ) رغم أهمية األغنية حقا في تطوير اللغة(هناك أقنية خاصة باألغاني 

 اللغة تأتي في المرتبة الثانية بعد الرياضة الكوردية، بل التجد اهتماما باللغويين مثل االهتمام بالرياضيين أو الموسيقيين، وآأن
وهناك حقيقة هي أن آورد الشمال نادرا ما يتفرجون على األقنية الكوردية ... والموسيقى بالنسبة إلى أمة ممزقة آأمتنا الكوردية

...وهذا ما يضر آثيرا إن لم يتغير الوضع...الجنوبية ألنهم اليفهمون السورانية  
:دائرة الحكومية  المدرسة وال-رابعا  

الكورمانجية الشمالية، ولكن نعلم في الوقت نفسه ) رسميا(آما نعلم فإن المدرسة في جنوب آوردستان تدرس بالسورانية وتهمل 
بأن هناك عشرات المطابع الكوردية في شمال آوردستان وفي أوروبا تنشر يوميا آتبا ومجالت بالحروف الالتينية، وهناك آالف 

ومع األيام سيزداد االنفراج بين شمال ... نترنتية التي تنشر بها أيضا، إضافة إلى محطات الراديو والتلفزيون العديدةمن المواقع اال
وجنوب آوردستان، إن لم تقم المدرسة واالدارة السياسية والجامعة والجمعيات في جنوب آوردستان بتعليم األطفال الحروف 

من األمة الكوردية آما % 60ي لتعلم اللهجة الكورمانجية الشمالية التي يتكلم بها أآثر من ، وهذا شرط ضرور)الكوردية(الالتينية 
فلماذا ...وبدهي أن يتعلم الطفل الكوردي االنجليزية، وبذلك يسهل عليه تعلم حروف لهجة آوردية غير السورانية أيضا... قلنا آنفا

...الغلظة في التنفير من الكورمانجية؟هذا العناد الذي عليه بعض اإلخوة السورانيين والشدة و  
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أعتقد أنه الخوف من أن يتقلص تأثير السورانية المحدودة االستعمال في جنوب وشرقي آوردستان عندما يتعلم األطفال لغة 
 وهذا الخوف ليس في موضعه ألن لهجة متقدمة ومتطورة آهذه لن تذبل ولن تموت، بل ستساهم في اغناء...األغلبية الكوردية

... الكورمانجية وتطويرها إلى لغة ستاندرد  
:أيها األخ الكريم  

دون غيرها من اللهجات، وال يحق للسوران أن يتشبثوا بأحقية لهجتهم في " رسمية"اليحق للكورمانج أن يطالبوا بجعل لهجتهم 
في المدرسة، ومن المدارس من تفرض  بأن الطفل األوربي مضطر لتعلم عدة لغات - وأنت في السويد–التعلم والتعليم، وآما تعلم 

)...ستاندرد(ولدينا لهجات بتعلمها منذ الصغر نبني لغة موحدة ...أربع لغات للتعلم في المراحل االعدادية  
:آلمة أخيرة  

تتعرض إلى حملة شعواء، وهي تقع بين نارين، نار الحروف العربية ونار ) إحدى لهجات الكورمانجية(اللهجة البهدينانية 
ولكنها تبقى جسرا ثابتا بين شمال ...ولهجة الشارع الكوردي في بهدينان!!!) الرسمية(وف الالتينية، بين اللهجة السورانية الحر

برأيي أن يشرع الكتاب البهدينانيون بنشر ما يكتبونه بالحروف ...وأنا أخاف على هذا الجسر الرابط آثيرا...وجنوب آوردستان
بالحروف العربية، وبذلك ينقذون هذه اللهجة الجميلة الحبيبة من االندثار المحقق إن لم يتم الالتينية، ويعيدوا ما نشروه 

وبذلك يدخلون السوق الواسعة في شمال وغرب آوردستان وجزء من شرقي آوردستان وسائر دول المهجر التي تسود ...انقاذها
لهن بالحروف /اللواتي نقرأ لهم/ة اإلخوة واألخوات الذين وأشكر هنا خاص...فيها الكتابة بالكورمانجية بين المهاجرين الكورد

  مع فائق االحترام والتقدير.... الالتينية، وأملي في أن يزداد عددهم في المستقبل القريب
======================================================================  

  األخ جان آورد المحترم

  تحية تقدير

الشك  وبين األخ محسن جوامير وال ادري بالضبط او بتعبير ادق قد اآون في موقف ذه المراسالت بيننااتابع بدقة ه
لهجة السليمانية او آما صار بالدارجة  وانا اسمع استاذنا جوامير يدعو الى تبني لهجة واحدة وليس بالضرورة

مؤتمر  اء الحرب العراقية االيرانية وآان هناكالى ثمانينيات القرن الماضي اثن السورانية لكن فقط اريد هنا العودة
وآان حاضرا فيها على ما اذآر االستاذ الكبير  حول اللغة الكردية نظمه المجمع العلمي العراقي قسم اللغة الكردية

االدباء  جعفر وبير خدر سليمان والروائي محمد سليم سواري ، اذ اقدم االخوة من المرحوم صالح سعداهللا وحجي
وهذا جاء نكاية )مؤتمر اللغة الكردية بالحرف القرآني(االتية ب واللغويين السوران الى آتابة الالفتة بالصيغةوالكتا

الموضوع ومتى آانت اللغة الكردية  الالتيني واقناعا للقيادة العراقية انذاك واما لماذا حشر القران في بالحرف
 اي 7والواوالواحدة التي عليها رقم .وو،و(ن فيها على نحن مختلفو منسجمة مع الحروف العربية التي لحد االن

منها معروف آما واذآر  الم تكن تلك الخطوة مزايدة الهدف) ثالث واوات لم نستطع لحد اآلن معالجتها المضخمة
في بغداد والتي آان رئيس تحريرها الشهيد 1989 عندما صدرت صحيفة بزاف الكرمانجية التي صدرت في

حينها  يعمل فيها الشاعر المرحوم صبري بوتاني والروائي محمد سليم سواري قامت ره يي وآانالدآتور نافع ئاآ
اذن لماذا لم تكن هاوآارى السورانية بوقا  حملة شعواء عليها واتهموها بانها بوق للنظام آونها تصدر بالكرمانجية

 بًا جامعيًا وآنت في القسم الداخليواتذآر عندما آنت طال...صفحاتها االولى للنظام وهي تنشر صور صدام على
  اثنان اآراد وثالثة من اهل ومعنا اخوة من السليمانية عندما تسال اثنين منهم يقولون نحن في القسم

  فهل الكردايتي واالغة الكردية حكر واليس هذا هو نتيجة تراآمات آبيرة وقديمة...زاخو 

يناني في االذاعة الكردية وآان حينها سعد قاسم حمودي القسم البهد وسمعت آيف آانت هناك محاوالت اللغاء
آريم وآاآه فالحي وفي ندوة   وآان الذي تحمس لهذا الموضع محمد مال1979للثقافة واالعالم العراقي عام  وزيرا

 على العهد الملكي فاالذاعة آردية وليست 1939االذاعة عام  موسعة اجابهم سعد قاسم حمودي انه منذ تاسيس
اخر وهو من اقطاب   حمودي بهدينانية وسيبقى القسم البهديناني اذن هل نحن بحاجة الى سعد قاسم ة اوسوراني

  ؟..سننتظر وزيرا عربيا من بغداد ليحسم الموضوع النظام البعثي اال نخجل من انفسنا قليال وهل

 ية في اربيل والسليمانية واآررآلغة رسمية في مناطق بهدينان وتبني السوران ارى انه من األفضل تبني الكرمانجية
السنوات التي درسوا فيها واهللا  ان ابناءنا في دهوك وزاخو ئاآرى وئاميدى ال يفهون السورانية رغم هذه

آان لبعض الحاشية التأثير على القيادات السياسية لزجها في الموضوع  اما ان...اليستطيعون النطق بجملة واحدة 
التاريخية وتلكوء وفشل  حدة فانه في ذلك الحين تتحمل هذه القيادات المسؤوليةاي قرار يفرض لهجة وا الصدار

   اطفالنا في الدراسة
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اآبر  هي العامل االول واالخير لتوحيد امة بل ان الجرح-واستاذنا محسن جوامير  آما يقول اخونا-ال اعتقد ان اللغة
السياسي والخالفات العميقة بين القيادات  كرديمن هذا نتيجة العامل الجيوسياسي وعامل الفرقة والتشرذم ال

وتوحيد  لنوحد اوال االرادة لتوحيد القرار السياسي...ضيعتنا وفرقتنا ولم توحدنا  السياسية وااليديولوجيات التي
السياسية الكردية في شمال آردستان وجنوبها وشرقها  الوزارات في اقليمنا قبل اللغة وليكن هناك تفاهم بين القوى

من وطنية  رغم اننا واثقون...الخوض في السياسة بقدر ما اريد التوقف عند مشكلة اللغة غربها ووو وال اريدو
الوطنية واالخالص لوطننا آردستان وليست الوطنية  واخالص االستاذ محسن جوامير ولكن واهللا النعتقد باننا نفقتد

لن تكون ...اطالقًا  عفرين آما انه التنقصنا دروس الوطنيةزاخو او ديار بكر او ئامودا او حكرا على السليمانية دون
  وللحديث بقية التصور اللغة ابدًا عائقًا في توحد الكرد ومخطيء من يحمل هذا

  تقديري العالي للجميع

  هفال زاخويي

  بغداد - رئيس ملتقى األهالي الثقافي العراقي و  رئيس تحرير صحيفة األهالي الليبرالية

  الکوردية علی مسلخ اللهجاتقدر اللغة 
 جوابا علی مقالة الکاتب جان کورد

  محسن جوامير
  

 علی بعض اطروحات کاتب هذا المقال، والتي تقف ضد الترويج للهجات، نشر االستاذ جان کورد مقالة في  في معرض رده
 في الکتابة والدراسة واإلعالم، من دون يدعو فيها إلی فتح المجال أمام کل اللهجات) معرکة اللهجات الکوردية ( رسالة بعنوان 

وتلکم الدعوة، بغض النظرعن مخالفتها لواقع االمم المتقدمة والعاقلة، فانها تحول خارطة کوردستان .. اإللتفات لمخاطرها
، وتحتاج الفيدرالية ـ مثال ـ إلی مقاطعات وکانتونات لهجوية، ما أن تغادر إحداها إال وأنت تصطدم باخری أو تقع في حفرتها

 الدعوة هي بحق   أيضا ألخي جان کورد بأن هذه والذي أود ذکره.. بالتالي إلی مترجم، کيف ال واألنام هناک في صمم عن الکالم
اليجاد لغات، مهما خلصت النوايا، وغدا تصبح کلها کيانات هشة، قد تبقی بعض الخيوط المشترکة، کما هو الحال بين العربية 

وإذا لم يحسم الکورد اليوم .. سليل لغوي واحد، وقد تکون السورانية والکرمانجية رائدتان في هذا اإلنفالتوالعبرية، وهما من 
مسألة الفصحی، فان البون يزداد اتساعا ويتسع الخرق علی الراقع بمرور األعوام بين الکورد أنفسهم، حيث الکل يشتغل علی 

وکم کنت . األخری، وهذا األمر جار بينهم اآلن، حيث ال لهجة تعترف باخری ويجتهد في أن يجعلها متميزة ومختلفة عن  لهجته
 من   من يدرک خطورة التعدد اللهجوي، أعتقد إنه أتمنی لو سار کتابنا علی نهج االستاذ برزو محمود الذي قلما وندر وجدت مثله

وال غرو أن ثمة رجال إيرانيا يشتغل .. واقع أخری األزمة في موقع کوردستان تايمز وم سوريا، وقد إطلعت علی ما کتبه بشأن هذه
 يحسن صنعا،   إال تفتيت وتصنيف الکورد في مجاميع لهجوية، وهو يحسب أنه في إحدی القنوات الکوردية في اوروبا، ال هم له

  !شؤون    في خلقه  ـ بعقدة أو ورم خبيث قاتل يريد التخلص منه باسرع ما يمکن، وهللا  اهللا  أصيب ـ حفظه وکأنه
  

 تعلم لغات ال لهجات، أی ليس هناک  إن مثالکم عن السويد وحق التلميذ في تعلم لغة ثانية وثالثة، صحيح، ولکن ال يعدو کونه
دروس وال دعوة لتدريس اللهجات السويدية، وما أکثرها، وهذا ال ينفي دراسة اللهجات من قبل أهل االختصاص، واإلستفادة 

لألسف، إن هناک کتابا من الکورد يخادعون أنفسهم وبني جلدتهم، في قولهم ثمة في السويد .. ة الفصحیالجدية منها لتطعيم اللغ
وفي معرض .. التي هي قريبة من الفنلندية )  ساميسکه( لهجتان رسميتان، فما هو موجود بجانب السويدية هو اللغة الالبالندية 

  بادر إلی الذهن ـ وأنتم في ألمانيا ـ تساؤل فيما لو کان التلميذ األلماني لديه يت دعوتکم لتعلم الکورد لهجات بعضهم البعض، فانه
 في سويسرا أو النمسا، أم إنها لغة فصحی واحدة تجمع الجميع، برغم وجود إختالف ـ قل أو  حصة اسبوعية لتعلم لهجة بني جلدته

( و  )  نينورسکه( ، لخلق لهجات کوردية علی نمط لهجتي أما اإلحتجاج بالنرويجية  من قبل بعض الکورد! ؟.کثر ـ هنا أو هناک
هناک، فمن يطلع عليهما سوف يجد أن اإلختالف بينهما ليس أکثر من الفرق الموجود بين لهجتي کرکوک والسليمانية، ) بوکمول 

 تماما وهي لغة الجميع، تکتسح الساحة) بوکمول ( وال يخفی أن . أو بين لهجتي دهوک وهکاري، والخالف األکبر هو في اإلمالء
فجعل اللغة النرويجية نمودجا والقياس عليها، . من النتاج العام% 10قليل ال يتجاوز ) اللهجة الصغيرة  (  وما يکتب بالنينورسکه

واقع  من غير فکر وال إطالع عن قرب أو اإلستناد إلی مصادر، وال ينطبق بالتالي علی ال ليس إال مجرد إلقاء الکالم علی عواهنه
  اللغوي الکوردي الذي يختلف تماما عما هو موجود هناک، ويتميز بالحساسية الشديدة، وذلک بفعل واقع التجزأة الذي عاشته

 الحال في النرويج، والتفاهم بها أصعب، وبالتالي الدراسة بها  کوردستان طويال، مما جعل بعد المسافة بين لهجاتها أکثر مما عليه
 الظاهرة الکوردية موجودة بين لهجات اللغة األلمانية أيضا،  وقد تکون هذه. حتما إلی ظهور لغات مستقلةأخطر، ويؤدي األمر 

من حيث إختالف وصعوبة لهجاتها في البلدان المختلفة، ولکن األلمان أدرکوا األمر ولم يعرضوا لغتهم وأنفسهم لالنقسام، مثلما 
 المغربي،   يستحيل أن يفهم العراقي ما يقوله ة في اللهجات العربية، حيث إنهکما ال يخفی وجود نفس الظاهر.  الکورد يريده

 القيت صعوبة شديدة في التفاهم مع أهلها الطيبين، فلوال 1991عندما زرت الجزائر عام . وبالعکس، إن لم تسعفهما الفصحی
  .الفصحی ألصبحت في عداد الحائرين
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ليست هناک امة تعتقد أنها واحدة، بلهجتين، ناهيکم .. ي دائما بالتأريخ ووقائع االممأنا ضد خداع النفس واآلخرين، وکان احتجاج
.. عن کومة من اللهجات، مثلما يدعو إليها بعض کتاب الکورد اليوم، بحيث يحولون وطنهم الالموجود رسميا؛ إلی مقهی اللهجات

 الدعوات اللهجوية الخيالية، سرعان ما تجلب مسخرة   مثل هذهإن.   هؤالء يفوق طاقة الدول في تنفيذه إضافة إلی أن ما يطالب به
الشعوب المجاورة، ومعهم الحق، ومن المؤکد أنها ستکون موضع سجال وجدال في البرلمان العراقي مستقبال، ألن الواقع اللغوي 

ة والکوردية، ال إزدواجية الکوردي الموجود علی األرض يتناقض مع ما في الدستور العراقي من فرض وحدانية اللغة العربي
 ليس هناک في کل  إضافة إلی أنه.! اللغات أو تعدد اللهجات، ولعمري إن للناس عقوال تفکر بها، ولنا عواطف ال نحقق هدفنا بها

الدنيا دعوات تطلق لنيل أو منح حقوق اللهجات، حتی في الميثاق العالمي لحقوق االنسان، إنما هي لغات تجمع الشعوب وإن 
  . أو تلکم اللهجة في محطات االسم والفعل أو بناء الجمل طعت مع هذهتقا
  

للمطالبة ) الحملة المبارکة (  أليس من العيب أن تقود مجموعة کوردية تدعي الثقافة والعقالنية، حملة جمع التواقيع سمتها 
 ـ يحفظ وحدة الکورد، والتي ال تتأتی إال  ثرهبالتدريس باللهجات، بدال من مناشدة السلطة الکوردستانية بايجاد حل وسط ـ وما أک

ألم يقرأ هؤالء تأريخ اللغة العبرية التي کانت في عداد . من خالل وحدة اللغة الکوردية التي هي وحدها العاصم من القواصم
زقة ومفتتة صاحب اللغات المنقرضة في الثالثينيات من القرن الفائت، ولکن اإلرادة وإعمال العقل والبرمجة، جعلت من لغة مم

؟ إذا لم تجمع لغة واحدة أبناء أجزاء کوردستان المختلفة، فما الذي .أقوی کيان يجمع اليوم شعبا بمئات اللهجات واأللسن واأللوان
يميزهم عن الشعوب المجاورة ؟ لو قيل فليتعلموا لهجات بعضهم البعض، أال يعني هذا في الواقع بناء لغات وبالتالي تأسيس 

بناء علی هذا فان أي دعوة ! ؟.کل مافي األمرهو قول اآلخرين أن هؤالء کانوا کوردا في يوم ما، وما کانوا عاقلينشعوب، و
لترويج لهجة ما علی حساب لغة واحدة، تقطع العالقات القومية والوطنية بين أبناء الشعب الواحد، وتجعل کل تعاضد لحق اللهجة 

  .ثابة اإلعتراف بوالدة شعب آخر، شئنا أم أبيناـ من دون الدعوة لوحدانية اللغة ـ بم
  

 جملة وتفصيال، ويؤکد   ولعل االستاذ الفاضل جان کورد سمع بتصريحات الشيخ الهوراماني المنشورة، وهو يرفض فيها کورديته
ا وأول الغيث قطر ثم هذ  السابق علی کونها فرعا من شجرة اللغة الکوردية،  علی أن لهجتهم لغة مستقلة تماما، علی عکس تأکيده

 لو  لهذا السبب، فانني أقول بانه. ينهمر، وقد تکون الزازاکية علی سکة االنفصال في المرة القادمة، أو صارت ولم نعلم بذلک بعد
ا خير العبد الفقير بين الدراسة بالکورية ـ نسبة إلی کوريا ـ  مثال، وبين الدراسة بالسورانية والکرمانجية في نفس الوقت، لم

ولو خيرت بين الدراسة .. ترددت في إختيار الکورية وتفضيلها، السيما هناک مودة بين الشعبين ومشترک لفظي يجمع إسميهما
بالکرمانجية فقط، وبين الدراسة بالسورانية والکرمانجية في نفس الوقت، لما ترددت لحظة في رفض السورانية الحالية ـ برغم 

ها لترتقي بالکورد إلی مصاف شعوب المنطقة لغة ـ واختيار الکرمانجية، ألنها تضمن عندئذ وحدة التقدم الهائل فيها والذي يهيئ
 أوال وأخيرا، خاصة ألننا مازلنا شعبا کبيرا في الحجم والعدد، في حال لم نتعرض للتقسيمات  شعبي التي هي في وحدة لغته

 مؤقتا  ی وحدة الشعور القومي فقط، فهذا العامل إضافة لکونهأما الذين يراهنون عل. اللهجوية التي هی مزلزلة وحالقة بحق
  . وعارضا، فهو أوهن من بيت العنکبوت أمام هجمة فيروس اللهجات، أيا کانت

  
ما يخص موضوع الالتينية، فکما تالحظون إنني لم ألق لها باال يذکر طوال إشتغالي علی موضوع اللغة، باستثناء بعض 

ن ليست هناک عالقة بين إشاعة الحروف الالتينية وذکاء أو غباء أو تقدم أو تأخر الشعوب، فاليابانيون لم المقاالت، النني مؤمن بأ
يغزو  بصناعاتهم العالم ببرکة الالتينية، ولم تتأخر ألبانيا عن رکب جيرانها بفعل الالتينية، ناهيکم عن کونها ال تنسجم تأريخيا 

يدرالي، حتی فرضها في ترکيا کان إنقالبا مقصودا ومعلوما، وليس نزوال عند رغبة الشعب ونفسيا مع واقع ومزاج أبناء الجزء الف
کما وأستغرب تقديس بعض الکورد لتلکم الحروف ونسج أساطير حولها، في حال ال .. الذي طالما يحن إلی الحروف العثمانية

 مدينة أو إقليم، کما هو   يمکن أن تسمی کوردستان، بله ترکيا رسميا حتی بوجود ضيعة کوردية  سيأتي زمان تعترف فيه أعتقد أنه
وبالطبع لن أتحدث هنا عن کوردستان الفيدرالية التي هي بمثابة دولة داخل دولة، إن .. الحال مع استان کوردستان في إيران مثال

  . قدرناها حق قدرها، ولم ننسفها نسفا، باحياء اللهجات واللهيجات
  

أنا أتعلم لهجتک، وأنت تتعلم لهجتي، وهو يتعلم لهجتنا، ( ها وترک قدر اللغة الفصحی علی مسلخ أما حديث النفس ومشتهيات
وعلی أمل أن تتحقق الوحدة اللغوية ـ وبقدرة قادر ـ  بمجرد تحقيق اسطورة ) ، والکل يتعلم لهجة الکل  ونحن کالنا نتعلم لهجته

حالم وجوهر ازمة الفکر الکوردي العاطفي، أو ضغث علی إبالة؛ أي  أضغاث أ کوردستان الکبری کلمح بالبصر، فال جرم إنه
  بلية مضاعفة قد يجيب عنها وعن نتائجها الکارثية أحد أبرز علماء اللغة في الشرق األوسط الدکتور عبدالواحد وافي في کتابه

   : بقوله ) 152 اللغة ـ ص  فقه( الشهير 
  

فعامية العراق ال يکاد يفهمها .   العربية، وتختلف في الشعب الواحد باختالف مناطقهإن اللغة العامية تختلف باختالف الشعوب ( 
المصريون أو المغاربة، وعامية المصريين ال يکاد يفهمها العراقيون وال المغاربة، وعامية المغاربة ال يکاد يفهمها العراقيون وال 

. ف طوائف الناس وباختالف المناطق، فعامية المنيا غير عامية جرجاوفي البلد الواحد تختلف اللهجات العامية باختال. المصريون
فالقضاء علی اإلزدواج ال . بل إن المديرية الواحدة لتشتمل علی کثير من المناطق اللغوية التي تختلف فيما بينها إختالفا غير يسير

فق مع لغة حديثها وبذلک يصبح في البالد العربية يکون إذن إال بأن تصنع في کل منطقة، بل کل مدينة، بل کل قرية، لغة کتابة تت
  ..).  الفوضی وال أظن عاقال ينصح بمثل هذه.. آالف من لغات الکتابة بمقدار ما فيها من مناطق ومدن وقری

2008/09/30 
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 الحملة مستمرة
   في جنوب آردستانالسورانية اللغة الكردية الرسميةاللهجة حملة من أجل عدم جعل 

ن الذين يقترحون يقوم الدآتور حسين حبش وغيره من المثقفين الكرد بحملة مبارآة ضد البيان الموقع من قبل بعض المثقفي
بجعل اللهجة السورانية اللغة الرسمية لحكومة جنوب آردستان، وإنكار وجود باقي اللهجات وخاصة الكرمانجية التي يشكل 
المتحدثين فيها االآثرية في المجتمع الكردي، واننا في جمعية غرب آردستان نضم صوتنا الى صوت الدآتور حسين حبش 

  :االحرار، وذلك لألسباب التاليةوإخوانه من المثقفين الكرد 
إن إلغاء لهجة يعني حرمان األمة من مخزوناتها ومفرداتها وهذا مناف لمواد حقوق االنسان وآافة القوانين : علميا .1

  .الدولية الخاصة باللغات واللهجات وحمايتها
من % 70تمثل أآثر من من الشعب الكردي، بينما الكرمانجية % 15اللهجة السورانية ال تمثل أآثر من : قوميا .2

  .الشعب الكردي، ومع ذلك اننا لسنا مع جعل الكرمانجية اللغة الكردية الرسمية
نحن مع ترك اللهجات الكردية آما هي عليه منذ آالف السنين حيث ستبقى إلى ما ال نهاية، ولكن بإمكان الحكومة الكردية في 

ضم علماء اللغة الكردية بكافة لهجاتها السورانية والكرمانجية جنوب آردستان أن تحل هذه المعضلة بإنشاء مجلس لغوي ي
والزازا والهورامية واللورية والبختيارية من أجل وضع لغة آردية موحدة تشمل آافة اللهجات، وتعتمد في آتابتها على 

ان اللهجة السورانية متطورة االبجدية الالتينية التي ابتكرها االمير جالدت بدرخان في النصف االول من القرن العشرين، نعم 
على باقي اللهجات ويتم طباعة ماليين الكتب والمجالت والجرائد والنشريات بها ولكن مع االسف الشديد ان أآثر من نصف 
الشعب الكردي في شمال وغرب آردستان ال يستطيعون قراءة حرف واحد منها، إذا هذا الكم الهائل من الطباعة والمبالغ 

يتم صرفها لفائدة األقلية في المجتمع الكردي وبالتالي فإنها ترسخ التفرقة وخلق شعوب ولغات آردية وغيرها الطائلة التي 
من النتائج السلبية التي ستترتب عليها مستقبال أبشع من نتائج االقتتال الداخلي، وهذا دليل على أن أعداء الكرد وآردستان 

  ... لكردستان أو تغيير النشيدينسجون المؤامرات فمرة يقترحون علما جديدا 
وللحصول على معلومات أآثر أو ضم صوتك الى هذه الحملة نرجو االتصال بنا على االيميل واالرقام المدونة أعاله أو مع 

@de.gmx@husseinhabasch : الدآتور حسين حبش على االيميل التالي @

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
  
  



BINXET is Newsletter of Western Kurdistan Association-London, No: 46 17

   التحررية الكردية في غرب آردستانلحرآة يخ محمد معشوق الخزنوي التي أصبحت شعار الشمن أقوال ا
  

BòíÕÜbi@‰‚üm@×íÕ¨a@b¹a@L‡ya@béi@×‡—nî@ý@×íÕ¨a@çaB  

@ @
rÜa@çþÈg@À@ñíä©a@×í“Éà@‡á«@„ï“Üa@ŠínØ‡Üa@Löa‡é“Üa@„ï’@ßaíÔc@æàòŠí@ @

@À@óîŠíÜa@pa‹ibƒ¾a@ênÑn‚c@ò‡Üb©a@pbáÝÙÜa@ë‰è@Þuc@æàì10M5M2005@ @

@À@êÝèc@¶a@óèí“à@ênru@oáÝ@âq@æàì@pí¾a@ôny@êni‰Èì1M6M2005@ @
óšbÑnäýa@‹Ånåîì@êïÙjî@ðÝ“àbÕÜa@óåî‡à@À@êmŒbåu@öaŠì@çbäa@çíïÝà@x‹‚@ @

ðÜbnÜa@Âia‹Üa@ôÝÈ@ÂÍša@×í“Éà@„ï“Üa@óáÝØ@ËbáÜZ@ @
http://www.westernkurdistan.org.uk/activities/Sheikh Ma'ashouq Al Khaznawi.htm @
====================================================  

óïÐbÕq@òì‡ä@ @
óïÐbÕq@òì‡ä@‡ÕÈ@æÈ@çbn†‹Ø@l‹Ì@óïÉ»@æÝÉm@óîa‡i@À@‹é’@ÞØ@Lçbn†‹Ø@óïÐa‹Íuì@ñ†‹ÙÜa@taÜaì@„îŠbnÜaì@óÍÝÜa@æÈ@

È@ñ†‹Ø@âÝïÐ@‹È@ òì‡ä@ÞØ@æá›nmìb@ ìc@ð¾ýa@æà@xbnäaî†‹ÙÜa@ ãþÐýa@æà@ðÝóçbn†‹Ø@l‹Ì@óïÉ»@bénvnäc@Üa@@
@ óî†‹ÙÜa@ pbáÅå¾a@ æà@ bèÌììóïäbîÜaµáné¾a@ ôÝÉÐ@ Lbi@Ü·@ ßb—mýa@ ñ†‹ÙÜa@ÀbÕrÜa@ çd“§a@ ‹Õ@ãbÔŠýa@ ôÝÈ@ óïÉá

¶ìýa@ózÑ—Üa@À@óäì‡¾aN@ @
çbn†‹Ø@l‹Ì@óïÉ»@À@óïÐbÕrÜa@óåvÝÜa@ @

  
çbn†‹Ø@l‹Ì@íî†aŠ@ @

يبث راديو غرب آردستان برامجه اآلن على االنترنيت، باللغات الكردية والعربية واالنجليزية والترآية 
 :اقتراحاتك ومساهمتكنحن بحاجة الى على مدار الساعة، أنقر الرابط التالي لتستمع إليه، و. والفارسية

www.radiorojava.net   

 
@ò‡î‹u@ëþÈcoîŒb @À@Š†b—Üa@†‡ÉÜa@óïä‡åÝÜa@12M9M2008@Üa@ó«@À@óî†‹Ø@óÈaˆhi@ênjÜbà@çd“i@þà@†aíu@ŠínØ‡Üa@Êà@óÝibÕà@ñ‹¤@BBC 

óïi‹ÉÜa@ó»Üa@ðÝî@báïÐìZ@ @
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  جمعية كردية تقود حملة لقناة بي بي سي تبث بلغتها

  من مايكل رسل

قامت جمعية كردية بتدشين حملة القامة قناة تلفزيون بي بي سي تبث بلغة اعضاءها حتى تكون بداية 

  .انطالق المتهم التي هي بدون دولة

، تطالب Pallingswick House, King Streetجواد مال، رئيس جمعية غرب كردستان الواقعة في 

  . شخص1000الخدمة العالمية بعريضة وقعها حتى اآلن 

 سنة بعد رؤيته طلبا على موقع بي 20 عاما بتجديد حملة كان قد بدأها قبل 62وقد قام الرجل الذي عمره 

  .بي سي االلكتروني للصوماليين و التاميل و االكراد بأن يتصلوا بهم و يشاركوا بخبراتهم

ي تبث بلغات عديدة مختلفة لشعوب لها دولها و جوازات سفر و هوية، بينما الشعب ان بي بي س:"هو يقول

  ".الكردي ال يملك من كل ذلك شيئا

  .نحن ال نملك شيئا.   دولة عربية لها آالف القنوات22هناك "

  ". عاما80انها ستكون فرصة عظيمة لالكراد كي يسمعوا لغتهم التي هي ممنوعة في تركيا منذ "

ال يملكون دولة لهم منذ تقيسمهم الى خمسة اجزاء و توزيعهم على جيرانهم من قبل الحلفاء بعد االكراد 

وهم في نظر السلطات مثل وزارة الخارجية من مواطني البلدان التي اعطيت .  الحرب العالمية االولى

  .مال يعتبر سوريا. ارضهم لها و د

طاع الحصول على تواقيع نيل كينوك و جيفري آرتشر وكان قد بدأ نضاله بالمطالبة بمحطة اذاعية و است

  .ولكنه اآلن يرى بأن المحطة التلفزيونية هي فرصة اكبر

وهو يأمل بأن النجاح سيحالفه هذه المرة و جمعيته الواقعة في هامرسميث تتعاون مع الجمعيات الكردية 

  .االخرى في هذا البلد للغرض نفسه

  . لغة حية في العالم6912 لغة تكون نسبة صغيرة من 32ة تبث ب تقول بي بي سي بأن الخدمة العالمي

ان بي بي سي تستلم طلبات : "واشار متحدث رسمي بأن االكثرية الطاغية لالكراد هم متعددي لغات واضاف

ان الخدمات اللغوية للخدمة العالمية لبي بي سي تقرر بالمساهمة مع الحكومة .  عديدة للبث بلغات خاصة

  . لغة خارج المملكة المتحدة31 تمون فقط البث االنجليزي و التي حاليا

ان القرار بتدشين او بقاء خدمة لغوية معينة يظل مبنيا على شروط عديدة منها التوزيع الديموغرافي "

للجماهير المستهدفة والحاجة المحلية لالخبار والمعلومات في المنطقة واالهمية الستراتيجية للمنطقة بالنسبة 

  .ريطانياالى ب

ان وسائل االعالم في الدول المتقدمة تتزايد في منافستها وان ستراتيجيتنا هي في استهداف الذين يملكون "

مقاليد الرأي و اصدار القرارات من خالل برامجنا االنجليزية و باستخدام اكثر للبث اف ام المحلي و 

  ."االنترنت

   دية على بي بي سيجواد مال يقود حملة لقناة باللغة الكر:  الصورة
@ @

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 
@ @
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ójnÙàì@Òznà@Šìm@tízjÜaì@pbaŠ‡ÝÜ@óïäbîÜa@pbáÅå¾aì@óî†‹ÙÜa@óïÜb§a@Øn†‹çb@ @
@âÝnaÒznà@Ø@çbn†‹@æà@‹rØc@óî†‹ÙÜa@óïÜb§a@æà@ç‡åÜ@À500ý@Òzn¾a@ÀìLóî†‹ÙÜa@pbÈbå—Üa@æà@ò†bà@@öbdi@óz÷

@ bî†bà@ µÈn¾aì@ µÝàbÉÜa@ bîíåÉàìâèbîa‡éi@Òzn¾a@ aíåÌc@ æî‰Üaì@kuaíÜa@ a‰éi@ âéàbïÔ@ ôÝÈ@ çbånàýaì@ ‹Ù“Üa@ Ö÷bÐ@ Êà@
jÙÜa@ íÜa@ óáèb¾a@ Êïá§a@ æà@ íu‹ä@ LêÈíä@ æà@ ‡î‹ÑÜa@ ñŠb›¨a@ Ëì‹“¾a@ a‰è@ À@óá–bÉÜa@ Àì@ biìŠìc@ À@ êäíÙÜ@

—¾a@ çíÙî@ sïy@ Lç‡åÜ@ óïäbîÜaŠ‡‡ïyíÜa@@ ÞÙÜ@ ñ†‹ÙÜa@ taÝÜ@µïº†bØýaì@ µrybjÜaì@ µŠa‡ÜaN@
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 

@ @
óîïÝ−ýaì@óïi‹ÉÜaì@óî†‹ÙÜa@pbÍÝÜbi@óïäìÙÜýa@båmbzÑ–@¶a@‹ÅäaZ 

www.knc.org.uk 
www.kncscandinavia.com@
www.knc.kurdblogger.com 
www.radiorojava.net @ 
www.western-kurdistan.com 
www.westernkurdistan.org.uk 
www.rojavatv.org.uk 
www.jemalnebez.com@
www.jawadmella.com@@
www.jawadmella.net@
@

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  
 

                     
@ñÜaßbu‹ÝÜ@ñ†‹ÙÜa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@öbåÝÜ@ñ†‹ÙÜa@ñÜa@@ @

ç‡åÜ@À@ñ†‹ÙÜa@Òzn¾a@
@


