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@æà@çbØ@Üa@óïäbn†‹ÙÜa@óéj§a@çþÈg@óî†‹ÙÜa@layýa@oåÝÈc@béåïy@Àì@Lóïäa‹îýa@óïÔa‹ÉÜa@l‹¨a@ÒÔíni@ýg@ÒÔínî
bénîbéä@À@ý@óïäa‹îýa@óïÔa‹ÉÜa@l‹¨a@óîa‡i@À@béäþÈa@ì‹Ñ¾aN@ @

ãbÈ@óî†‹ÙÜa@óšbÑnäýa@ó–‹Ð@Àì@1991@Þn¥@Üa@ßì‡Üa@†ì‡y@xŠb‚ì@íÙïi@Ùîb@†ì‡y@xŠb‚@†‹ÙÜa@μîþà@ìäì@
@ã‹a@oÝjÔì@†a‡Íi@¶a@óî†‹ÙÜa@pa†bïÕÜa@ojèˆ@óî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@çþÈg@æà@ý‡iì@LÅåÜa@ÊÕåà@ðÜì†@Ò bÉm@Êà@Lçbn†‹Ø

@ ó–b‚ì@ ‹Ñ—Üa@ õínà@ ¶a@ ñ†‹ÙÜa@ kÉ“Üa@ Êà@ ðÜì‡Üa@Ò bÉnÜa@ ŠbéähÐ@ Lμy@ ãa‡–@layýa@ aíÝr¿@ ‹éÅî@ çbØ@ báåïy
@ßìü¾a@laíu@çbØ@Lñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@‡î‹î@aˆbà@Êî‰¾a@âdîì@Lñ†‹ÙÜa@ðäíïÝ¾a@ìåÜa@ßþ‚@óï¾bÉÜa@òÑÝnÜa@ôÝÈ@óî†‹ÙÜa

ðÜbnÜbØ@ñ†‹ÙÜa@Zpbïäbi@‡î‹ä@NNNN¶a@óub¢@båädi@bÉÜa@ãbéÐg@ì@óî†‹ÙÜa@òbd¾a@Šbj‚c@ãbánèhi@Êáî@çbØ@bÉÜbÐ@
@òbd¾a@óÕïÕy@ßb—îa@ânî@@‡î‡“Üa@Òýa@Êà@æÙÜì@êÜåà@À@pbïäbjÜa@pa‹“È@ë‡åÈ@ñ†‹Ø@‹ÕÐg@çc@âÝÉÜa@Êà@pbïäbi
@layýa@Éi@oÜìby@ báØ@ béÕå‚@ÉjÜa@ßìby@Þi@ Lóïäbi@óï›Ô@ïÜì@ênÜì†@æà@ ãì‹«@kÉ’@óï›Ô@ béädi@bÉÜa@¶a

@õÙÜa@óî†‹ÙÜa@óšbÑnäýa@Öå‚@óîŠí@À@óî†‹ÙÜa@Šaˆe@À2004@ôyìc@öbdi@óšbÑnäýa@ë‰è@Ò—î@æà@‡uíî@çła@¶aì@L
@ðèì@ýc@óÕïÕ¨a@æÈ@‡ÉjÜa@ÞØ@ò‡ïÉjÜa@pbïá¾a@æà@bèÌì@ójaì@óÑü¾a@ta‡yýaì@kÍ“Üa@bèbáÐ@êÜ@ñŠíÜa@ãbÅåÜa@béi

óšbÑnäýaNNN@ @

@ æà@ ‹rØa@oàa†@Üaì@ õÙÜa@ óïÜb¨a@ ó–‹ÑÜa@ bàc16y@ ó®b@oÜaŒ@ bàì@ óå@@ßbnnÔýa@oÝÉnÐa@layýa@ æÙÜì@ ãíïÜa@ ôn
ñ†‹ÙÜa@ðÝ‚a‡Üa@M@À@óÑÜbzn¾a@paíÕÜa@ÂÍš@‡Éi@æÙÜì@LênÜì†@æÈ@çþÈýa@À@ó–‹Ð@óîa@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@‹²@ðÙÜ@ñ†‹ÙÜa

ïäbáïÝÜa@óàíÙy@‡ïyím@ôÝÈ@aìua@báØ@Löa‹›©aì@öa‹Ñ—Üa@ãþÈýa@ßaäaì@çbn†‹Ø@âÝÈ@ÊÐŠ@ì@óä‡a@aíåÝÈc@×a‹ÉÜa@ó
@aíÉÐ‹Ð@LóáïÝ@óïåi@Öî‹Üa@a‰è@À@ôÉm@@ãíïÜa@¶a@layýa@æÙÜì@Lâéåïi@báïÐ@ßbnnÔýa@ÓbÕîa@ôÝÈ@aìuaì@LÜíèì
@À@ òŠa‡—Üa@ çbÙà@ a‰‚c@ ‡Ô@ ñ†‹ÙÜa@ ðàíÕÜa@ ‡ï“åÜaì@ çbn†‹Ø@ âÝÈ@ ça@ çì‹î@μyì@ Lçbn†‹Ø@ âÝÈ@ käbu@¶a@ ×a‹ÉÜa@ âÝÈ

ÞïÙ“ni@layýa@Éi@ôÉm@Lñ†‹ÙÜa@Êána@a‰è@ça@μbånà@ñ†‹ÙÜa@ðàíÕÜa@‡ï“åÜaì@çbn†‹Ø@âÝÈ@ïÍnÜ@pbáïÅånÜa@
@çbn†‹Ø@öb®a@óÐbØ@À@paŠírÜa@óÐbØ@ênÉÐŠì@õÙÜa@çbn†‹Ø@âÝÈ@íè@Þi@Üíèì@óïäbáïÝÜa@âÝÈ@ïÜ@íè@‘‡Õ¾a@âÝÉÜa

ênîaŠ@ÊÐŠ@Þïj@À@óïØÜa@öbà‡Üa@æà@ÞÐaíÔ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@ã‡ÔìN@ @
y@ßbnnÔa@‡uíî@ý@âÉä@si@çaì@bé›Éi@‡š@óïi¨a@pbîbÈ‡Üa@si@À@bá÷bÔ@ßaî@ý@ðÝ‚a‡Üa@ßbnnÔýa@æÙÜì@ãíïÜa@|Ýà@ði

@êØ‹á“ïjÜa@ òŠaŒì@ðèì@ ò‡yíà@Ì@çbn†‹Ø@óàíÙy@À@paŠaŒíÜa@ âèc@ßam@ýì@ LþÜa@æà@ a‹‚@‡’c@óiˆbÙÜa@pbîbÈ‡Üa
‹‚cì@óïäbáïÝÜa@À@paŠaŒíÜa@ë‰è@ßam@ýì@LóïÜb¾aì@óïÝ‚a‡ÜaìÜíè@À@âýa@Ñåi@õ@N@cíc@êmaˆ@‡¢@íè@ãbÕäýa@a‰è
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ßbr¾a@ Þïj@ôÝÉÐ@ Lñ†‹ÙÜa@ Êána@ ãbÕäa@¶a@õ†c@ êäÿ@ LðÝ‚a‡Üa@ ßbnnÔýa@æà@ Z@ênÙj’@ óïäbáïÝÜa@À@ßíáa@Òmba
äbáïÝÜa@a‡È@bà@êÝØ@bÉÜbi@Þ—nm@ênÙj’@Üíè@À@ßíáa@Òmbaì@Üíè@a‡È@bà@êÝØ@bÉÜbi@Þ—nmóïAAA@ @

@béjuaíi@ãíÕm@béäÿ@óäbï©bi@óî†‹ÙÜa@layýa@ðÔbiì@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@ãbéma@Êïnc@ý@ðähÐ@ÚÜˆ@ÞØ@Êà
@Ò—ä@æà@‹rØc@‰åà@b@oŠ@Üa@bé÷†bj¾@™þ‚ýa@pbuŠ†@‡Éiÿ@ó—Ý¬@ðèì@êuì@ÞáØc@ôÝÈ@béïÜa@óÝØí¾a@óäbàýa@ñ†ümì

i@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@ öbg@Þuc@æà@ç‹Ô@óÐbØ@oÝ“Ð@çc@‡Éi@ênÜì†@ÞïÙ“ni@Þrán¾aì@ðàbÜa@êÐ‡è@æÈ@ ë‡Éjm@ú†bjàì@paŠbÉ“
@óÐbØ@oÝ“Ð@çc@‡Éi@ÚÜ‰Øì@õ‹‚c@óÕåà@À@ÊÜ‡åm@oäbØ@béäÿ@óïäbn†‹Ø@óÕåà@óîa@À@òŠírÜa@†b½a@À@óî‹ÙÉÜa@pþá¨a

§@a‰Ü@LóïàíÕÜa@êÐa‡èc@æÈ@ë†bÉia@À@óïàþýaì@óïØŠb¾a@óï¿ýa@ú†bj¾a@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@óŠ‡à@¶g@pd
@ð a‹Õº‡Üa@ l¨a@ óŠ‡à@ ú†bjà@ ˜©dÐ@ Lë‡yíÜ@ ðäbn†‹Ø@ âïÝÔg@ ÞØ@ À@ çbn†‹Øì@ †‹ÙÜa@ ×íÕ¢@ ñ†båm@ Üa

óïÜbnÜa@ÃbÕåÜbi@ðäbn†‹ÙÜaZ@ @

1N @æÈ@‡îî@ñ‰Üa@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@pbïäbÙàaì@ òíÔ@ó÷¤40ÔbÑma@ênŠ@báØ@pbÈíáªì@ÞnØ@¶a@óáä@çíïÝà@@óï
Ùîb@Mçbn†‹Ø@Þn¥@Üa@ßì‡Üa@ë‡î‹m@báØ@Âj›Übiì@óîŠbáÉnýa@íÙïiN@ @

2N @ðÙïmbàímìa@ ÞÙ“i@ ðäbn†‹ÙÜa@ ð a‹Õº‡Üa@ l¨a@ æà@ oÝÉu@ béba@ ôÝÈ@ ßb›åÜaì@ ó÷vnÜa@ ë‰éi@ ÓaÈýa
çbn†‹ÙÜ@óÝna@ßì‡Üa@õ‡yg@ÚÝÐ@À@Šì‡îì@óïáïÝÔýa@óbïÜa@À@Šì†@êÜ@çíÙî@ça@Þuc@æà@ÞšbåîN 

3N @À@æàŒ@‰åà@óiŠbznà@õ‹‚cì@óÑÜbznà@ÞnØì@ˆíÑä@pbÈa‹–@óÕå¾a@À@Ûbåè@óïÜì‡Üaì@óïáïÝÔýa@μnbïÜa@bnÝØ
âÝÉîì@Lðénåm@ý@óàaì‡i@La@öb’@bà@¶a@‹ánm@Óí@Üaì@pbîŠí aàýa@@ÚÜˆ@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a

a@öbgì@êi¨@óî†bà@kbÙà@μàdm@Þuc@æà@óàaì‡Üa@ÚÝm@Þ‚‡îìçbn†‹Ø@‹î‹¥@Ó‡è@æÈ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Ü@N@aˆbáÝÐ
@ãbéma@çì‡iì@ò‡yaì@óÜìb @ôÝÈ@çíÝ°@òÐ@‡Éiì@ça‹îa@käbu@¶a@‹‚łaì@×a‹ÉÜa@käbu@¶g@‹‚ła@âè‡yc@lŠb±
@‡yc@þÐ@pbÈa‹—Üa@ÚÝm@À@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@ öbåic@æà@Óýła@ÞnÔ@ôÝÈ@‹‚ła@ ójb«@ìc@óäbï©bi@‹‚⁄Ü@âè‡ya

@âéäÿ@‡yc@kb±báèÍÜ@ìc@×a‹ÉÝÜ@ìc@ça‹îfi@óïáïÝÔýa@óbïÜa@À@Šì†@â@çíÙî@çc@Þuc@æà@çíÉî@âéÝØì@öaíN 
4N @l¨a@ |j–a@ a‰Ü@ çbn†‹Ø@ Þn¥@Üa@ ßì‡Üa@ ðè@ óïáïÝÔýa@ óbïÜa@ À@ béäŒì@ b@ Üa@ ÞnÙÜaì@ ßì‡Üa@ çg

ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@lzÝÜ@‡Éî@ì@LbéÙÝÐ@À@Šì‡î@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@Lçbn†‹Ø@‹î‹zni@óÔþÈ@ña@
ÞÍnî@ÚÜ‰iì@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@öbåic@æà@öbjÜa@çíïÈ@À@†bà‹Üa@Šˆ@lbi@æà@ýg@çbn†‹Øì@†‹ÙÜa@óáÝØ@†íuì@bàì@
@óbïÜa@À@êÑåÜ@ aŠì†ì@ ba@Êå—ïÜ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“ÝÜ@óÝ÷ba@ òíÕÜa@×a‹ÉÜa@À@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a

óïáïÝÔýaN 
5N à@‹Ð@@ìc@ ‹rÉm@ aˆa@bé›ÐŠ@ báØ@ bé›Ð‹î@ êähÐ@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@ôÝÈ@çbn†‹Ø@ßþÕna@ óÜd

@Àì@LóïáïÝÔýa@óbïÜa@æà@aöu@çíÙî@çc@À@ê÷†bj¾@êåà@b–þ‚g@Þi@óäbï©a@lbi@æà@ïÜ@Lóà‹—å¾a@†íÕÉÜa@ßþ‚

@ÞjÔ@ðÜ@ßbÔ@báåïy@ñ–@çbárÈ@âÉÜa@çbå§a@æØb@‹Ø‰mc@†‡—Üa@a‰è40ðÝî@bà@bàbÈ@Z@ý@óî†‹ÙÜa@pa†bïÕÜa@ça@
@â@ßíÕmì@ âéìûŠ@ôÝÈ@ b—ÉÜbi@ âéi‹›m@õØ@ óÜì†@ðmdn@ ãbîýa@ æà@ ãíî@ À@æÙÜì@ Lóî†‹Ø@ óÜì†@ óàbÔa@ ‡î‹m

óî†‹ÙÜa@âÙnÜì†@aíåÝÈa@N 
@ @

@†ì‡¨a@ æáš@ ñ†‹ÙÜa@ kÉ“Üa@ ×íÕ¢@ ójÜb¾aì@ ça‹îaì@ bïØ‹mì@ ×a‹ÉÜaì@ óîŠíÜ@ öýíÜa@ çþÈg@ æà@ ç‹Ô@Ò—ä@ ‡Éiì@ ãíïÜa
ïbïÜa@bè†ì‡y@ôÝÈ@óÅÐbbi@Þrán¾aì@b›îa@ça‡ÝjÜa@ÚÝnÜ@ðba@kÝà@êmaˆ@‡¢@íè@kÝ¾a@a‰è@çhÐ@Lça‡ÝjÜa@ÚÝnÜ@ó

@âè@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@çí»béî@æî‰Üa@ça@óïi‹ÉÜa@óïàþÈýa@òéuýa@ôÝÈ@Æyýc@öýíÜa@a‰è@æà@ç‹Ô@Ò—ä@‡Éiì@âÉä@LóïbïÜa
‹ÅåÜa@Íi@LÞjÔ@æà@aíäbØ@b¿@rÙi@‹rØc@ãíïÜa@paíÔ@†íuì@ôÝÈ@â÷bÔ@êäÿ@ãíïÜa@×a‹È@À@Òî¾a@ñ†‹ÙÜa@âÈ‡Üaì@òíÕÜa@æÈ@

‡ïØdnÜbi@‹Ñ—Üa@çì†@¶a@Þi@‹Ñ—Üa@¶a@ñ†‹ÙÜa@ÒÔí¾a@†íÉî@æÝÐ@×a‹ÉÜa@æà@ÒÜbznÜa@paíÔ@ou‹‚@aˆa@báïÐ@æÙÜì@LÒÜbznÜaN@ @
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bÕÜa@ ãbÉÜa@ óïÙî‹àýa@ pbibƒnäýa@ w÷bnåi@ çíè‹à@ ×a‹ÉÜa@ æà@ÒÜbznÜa@ paíÔ@ xì‹‚@ çaì@bî†‹Ø@ aŠbïéäa@ çíÙï@ ‰øåïyì@ Lã†

@ãbÈ@Šbïéäa@æà@Ê“ia@a‡î‡u1975N@ @
@líåu@À@çbïÙÜa@a‰éØ@bäbïØ@çÿ@óïÙî‹àýa@pbibƒnäýa@çì‡iì@ônyLóÜb«@ý@pe@Šbïéäýa@ça@æà@‡Ødnà@ðäÿ@ÚÜˆ@ßíÔc@ðäg

bÈíáªì@μy@ãa‡–@ñŠb“nàì@•íz§a@ôÝÈ@â÷bÔ@êäÿ@êÑä@ôÝÈ@óÅÐba@Ênî@æÜ@çbn†‹Ø@ý@æî‰Üa@μï¿ýa@æà@p
biíØ@ ìc@ †a‡ÍjÜ@ bÉibm@ ñ†‹ÙÜa@ kÉ“Üa@ çbØc@ âéáéî@ NNNN@óàíÙy@ béïÝÈ@ ãíÕm@Üa@ ‹–båÉÜa@ Þ›Ðc@ âè@ öýüè@ b·‹Ü@ bÉj 

@òéuýa@À@ýì@óïáïÝÉnÜa@wèbå¾a@À@ý@çbÙà@ña@bá@‡uíî@ý@ñ†‹ÙÜa@ðàíÕÜa@æàýaì@óïàíÕÜa@óïiÜa@çhÐ@ a‰Ü@Lçbn†‹Ø
i@Þi@LóïàþÈýaóÝràýa@Éi@ðÝî@báïÐì@LlíÝÕ¾bi@”z§a@×íî@æà@óî†‹ÙÜa@òÑÝnÜa@ôÝÈ@Ûbåè@bàb¸@ÙÉÜbZ@ @

1N @ça80@E@l¨a@a‰è@‡¾@oÔíÜa@æà@ðÔbjÜaì@LôÕïí¾aì@öbåÍÜaì@˜Ô‹Üa@ôÝÈ@béÐ‹–@ânî@óî†‹ÙÜa@òÑÝnÜa@oÔì@æà
a@ýg@båàbàc@ïÜì@Þ¨a@¶a@béÕî‹ @p‡uì@‡Ô@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@ÞØb“à@çdØì@LÛaˆì˜Ô‹ÜN@ @

2N @LðÝ‚a‡Üa@ßbnnÔýa@ña@óïÝèýa@l‹¨a@æà@b›îa@aíäbÈ@çbÙî‹àýa@çc@aíÜíÕïÜ@†‹ÙÜa@μÑÕr¾a@æà@†‡È@öbu@pa‹à@ò‡È
ñ†‹ÙÜa@ðÝ‚a‡Üa@ßbnnÔýa@‹‚fi@ìc@ÞÙ“i@aìŠî@çc@çì‡î‹î@âèì@Mñ†‹ÙÜaN 

3N @êmaˆ@‡¢@íèì@óï÷bïáïÙÜa@ózÝýbi@ãbånïÑÜa@aíÑ—Ô@‡Ô@çbÙî‹àýa@çdi@ôÈ†g@æà@Ûbåèì@âvy@æà@Í—mì@‹îm
óï÷bïáïÙÜa@ózÝýbi@béÑ—Ôì@êvjÝy@òbdàN 

4N @ßþÕna@óÜdà@‹ @À@óî‡§a@ßby@Àì@LâÙénÜaì@óî‹ƒÜa@æà@rØ@À@çbn†‹Ø@ßþÕna@óÜdà@bäbïyc@††m
ßíÕî@óîbéåÜa@À@êåÙÜì@ßþÕnýa@À@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@Öy@æÈ@óÝàbØ@óÈb@ñ†‹ÙÜa@‹ÙÑ¾a@t‡znî@Lçbn†‹ØI@ZÜæÙ@H

@Üa@pa‹înÜa@æà@bèÌì@kÝ¾a@a‰è@óïÉÔaì@ã‡È@¶aì@ò‡Èbà@ÍÜa@Óì‹ÅÜa@æà@óÝ»@õ‹‚c@óÈb@bè‡Éi@†‹îì
@ïÜ@bÉj ì@ñ†‹Ø@ÞØ@âÝy@óî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@ãbïÔ@ça@ßíÕî@ßaíyýa@æyc@Àì@çbn†‹Ø@Þn¥@Üa@ßì‡Üa@béáÈ‡m

@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@ÞáÉî@a‰Ü@L‡ïØdnÜbi@êáÝyóî†‹ÙÜa@óÜì‡Übi@âÝ±@æà@ÞØ@”ïáémì@óÉ bÕàN 
ça@óîbéåÜa@À@@âÝÐ@‹‚e@ @óï“à@‡ïÝÕm@†aŠa@ñ‰Üa@Üa@ÚÜˆ@ßbzØ@bby@Šb–@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@pbáïÅåm

óïÝ–ýa@ ênï“à@ ðäì@ ÚÜˆ@ Ênî@ N@À@ Šì†@ b@ çíÙî@ ça@ ßìb¥@ ðäbn†‹ÙÜa@ ð a‹Õº‡Üa@ l¨a@ pbáïÅåmì@ ‹ÙÐ@ çý
bïÜa@ÞjÔ@æà@óïÑÝ©a@ÓíÑ—Üa@À@âíjÔ@ìc@‡ÉÕà@ôÝÈ@ßí—¨a@À@oÝ“Ð@‡Ô@ëb¤ýa@a‰è@æà@ç‹Ô@Ò—ä@‡Éiì@óïáïÝÔýa@ó

@ça‡ÝjÜa@ ðÑÐ@ Lb›îa@ óáÅäýa@ ë‰@ óšŠbÉ¾a@ õíÕÜa@ ÞjÔ@ æà@ ôny@ ýì@ óïØÜaì@ óïäa‹îýaì@ óïÔa‹ÉÜaì@ óîŠíÜa@ óáÅäýa
c@ ÖïÕ¥@À@óàíÙ¨a@ óbï@ Þ“Ñm@ báåïy@ óï a‹Õº‡Üa@ç‹Ô@Ò—ä@‰åàì@ âéäa@ âÝÉÜa@ Êà@ LbénÜbÕna@ ã‡Õm@ béähÐ@ béÐa‡è

çdi@óÕå¾a@líÉ’ì@ßì‡Ü@óÅïÝÍÜa@çbºýa@çíÑÝ±@@ãbïÔ@Þuc@æà@ôÉm@ý@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@pbáïÅåmì@‹ÙÐ
@ÞØ@âÌ‹i@çbn†‹Ø@Þn¥@Üa@ßì‡ÝÜ@öýíÜa@ã‡Õm@b¹gì@óÕå¾a@ßì†@æÈ@ßb—Ñäýa@ìa@Lóî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@bîbz›Üa@æà@μîþ¾a

@æÈ@ðzånÜaì@óÜbÕnýbi@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@ãbÔ@aˆhÐ@LÖy@êuì@çì‡iì@óáÅäýa@ÚÝm@bémŠ‡èc@Üa@óî†‹ÙÜa
@xì‹‚@óibr·@çíÙï@LÚÜˆ@t‡y@aˆhÐ@Lb@ßaíà@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@çdi@óÕå¾a@ßì†@ËbåÔa@À@|våm@@Üa@ênŠ‡à

îaì@êáÕáÔ@æà@ñ†‹ÙÜa@†Šb¾a@oäbØ@aˆg@ßbï©bi@aìŠí—nÐ@Lóî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@óàbÔgì@çbn†‹Ø@‹î‹¥@Þuc@æà@ßb›åÜa@ö‡ji@bäa‰
âèÌì@ðäbn†‹ÙÜa@ßbáÉÜa@ly@paíÔì@íÝbÔ@æ¼‹Üa@‡jÈ@ŠínØ‡Üa@paíÔì@ðäaŒŠbjÜa@ôÑ—à@ßa‹å§a@paíÔ@NNNN@ò‡znà

óî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@ãbïÔ@Êåà@ôÝÈ@bÉÜa@À@òíÔ@óîa@Êïnm@ÞéÐN@ @

yc@ðäg@À@aí›È@oåØ@μy@À@ßíÝîa@òŠíq@À@oØŠb’@Lçbn†‹Ø@Ša‹yc@‹–båÈ@‡ˆbØÚî@ßìc@oåØì@Lóî†‹ÙÜa@óÜì‡Übi@ñ†bå¾a@
@âÙ¨bi@êmdåèì@pbåïÉjÜa@óîa‡i@À@pa‹à@ò‡È@ðäaŒŠbjÜa@ôÑ—à@ßa‹å§a@çbå§a@æØb@ðÕnÝî@çbn†‹Ø@l‹Ì@æà@ñ†‹Ø

@‡ïé“Üa@bécŠ@ôÝÈì@óî†‹ÙÜa@ò†bïÕÜa@pdåè@báØ@ðma‰Üa@êmbéuínÜ@òïánà@óÔþÈ@êi@i‹m@oäbØ@ñ‰Üa@ðäaŒŠbjÜa@îŠ†a

@òŠíq@À@oØŠb’@ÚÜ‰Øì@LóïàíÕÜaçýí @óéju@ò†bïÔ@À@aí›È@oåØì@I†íu@H@l¨@þr¿ìqÛíb@bïbï@a‡÷bÔ@oåØ@báåïy@

@ μi@ báïÐ@ êØ‹á“ïjÜa@ paíÕÜ@ bïäa‡ïà@ bî‹ÙÈì1982M1984ÝÈ@ çbn†‹Ø@ líåu@ Þ—y@ báåïyì@ LÞî‡åÔ@ ßbju@ À@@ô
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@óïÜaŠ‡ïÐ@óîc@ôÝÈ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@Þ—y@aˆg@æÙÜì@Lóî†‹ÙÜa@óÜì‡Übi@æàûc@ßaŒc@ýì@oåØ@ðäa@Êà@Lμøåé¾a@ßìc@oåØ@óïÜaŠ‡ïÑÜa
@Üa@ßì‡Üa@†ì‡y@æáš@ñ†‹Ø@Öy@ñc@ìc@óïÜaŠ‡ïÑÜaì@ðma‰Üa@âÙ¨a@çdi@ÞàbÙÜa@ðäbºg@Êà@ÚÜˆ@ŠbÈc@ý@ðähÐ@ðmaˆ@âÙy@ìc

ì‡à@Öî‹ @À@î@çbn†‹Ø@Þn¥@ÒÝn¦@ý@ò‡yaì@óÜì†@Àì@líÉ’@ò‡ÉÜ@×íÕ¨a@ë‰è@Þrà@çÿ@óvïnä@ña@¶a@Þ—î@æÜì@†
@Lþ bi@‡Éî@xaìÜa@ÚÜˆ@çhÐ@xaìÜa@‡ÕÉi@óuìÜa@ìc@xìÜa@ÞjÕî@@aˆhÐ@μÐ‹Üa@óÕÐaíà@kÝnî@ñ‰Üa@LxaìÜa@‡ÕÈ@æÈ

kÉ“Üaì@ðÔa‹ÉÜa@ði‹ÉÜa@kÉ“Üa@ßíjÔ@k°@ˆg@LóïÜaŠ‡ïÑÜa@óÜdà@À@ßb¨a@ÚÜ‰Øì@ÞjÔ@‡Ô@ñ†‹ÙÜa@kÉ“ÜbÐ@Lbéi@ñ†‹ÙÜa@
@óàíÙy@Üíè@Àì@ðÔa‹È@”ïuì@ óàíÙy@ †a‡Íi@À@çíÙî@ ça@ ñc@ béi@æàüî@ a‡yaì@ bïÔa‹È@ çc@ ‡ÕnÈc@ý@ÙÜì@ óïÜaŠ‡ïÑÜbi
@ßbÉ’a@Êà@oÜì@çaŠ‡§a@öbåi@Êà@ðäa@êuínÜa@ a‰è@æàì@ò‹îÌ@öbà†@×a‹m@Óí@ÞàbÙÜa@ßíjÕÜa@‹Ðínî@ônyì@Lñ†‹Ø@”ïuì

nÕÜaì@lì‹¨a@aˆg@LÂÕÐ@çbäýa@ò†bÉ@Þuc@æà@pöbu@Üa@óîìbáÜa@çbî†ýaì@óïäbäýa@μäaíÕÜa@À@öbu@b·@æàûc@ðäÿ@Lßb
bè†ì‡yì@ßì‡Üa@æà@âèc@çbäg@ÞØì@ñ†‹ÙÜa@çbäýa@N@ @
êåÈ@a@ðšŠ@ðÉÐb“Üa@ãbàýa@ßíÕî@†‡—Üa@a‰è@Àì@Z|—Üa@Þán±@d‚@ðàþØì@d©a@Þán±@|–@ÚàþØ@NíÙî@çc@†ìc@âØì@ç

@íè@báØ@Ýà@íè@ÚÜˆ@çÿ@çbn†‹Ø@ßþÕnaì@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@óî‹yì@óàþÜa@Öî‹ @ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@Öî‹ 

@Üa@kÝà40b›îc@ðäbn†‹ÙÜa@ð a‹Õº‡Üa@l¨a@öb›Èc@âéåáš@æàì@ñ†‹Ø@çíïÝà@N@ @

†@Nþà@†aíu@ @
ðäbn†‹ÙÜa@ íÜa@‹¸ü¾a@ï÷Š 

 الزرادشتيةالكتاب المقدس للديانة : ستاڤِأ
فلسفة  -الذي أعده الدآتور خليل عبد الرحمن الذي آان يدرس  .الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية  «ستا ڤِأ »صدر اليوم آتاب 

وآان األول  .من نفس الجامعة  1993في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب وحصل على شهادة الدآتوارة عام  –التاريخ 
وآان همه معرفة هذا الحكيم  .وحلم معرفة شخصية زرادشت المبهمة األصل  «ستا ڤِأ »ه منذ الصغر حلم حمل مع .على دفعته 

 «ستا ڤِأ »وبعد خمسة عشرة عامًا من البحث الدؤوب في بطون الكتب و المخطوطات أآتشف بأن  .النبي إن آان فارسيًا أم آرديًا 
   .دعاءات البعض استئثارهم شخص هذا النبي الميدي الكردي قد آتبت بلغة الحضارة الميدية وليس غير ذلك من إ

إذ يقول في مقدمة آاتبه الذي يبلغ ألف صفحة تقريبًا وعرف تلك الذاآرة  (للدآتور  )هي ذاآرة الشعب الكردي والقول  «ستا ڤأ »
 لم نقل آلها مع بعض التعديل الطفيف في أآثرها إن «ستا ڤأ »بتناقضاتها، وحيث هذه الذاآرة مازالت تحمل الكلمات الميدية الـ 

 :فيشير في مقدمته آالتالي  .على بعضها 
إنها موسوعة الحضارة، الثقافة، األخالق  .الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية يتجاوز عمره ثالثة آالف سنة  - «ستا ڤأ »

اآلرية؛ حيث تمّثل أقدم وثيقة تاريخية، ثقافية، واألنتروبولوجيا للشعوب اآلرية، بل إنها تشهد على عظمة روح وثقافة الشعوب 
فلك في دينية، وقانونية مكتوبة تعكس المراسم والطقوس الدينية، واألفكار الفلسفية واألخالق وعلم الفقه، الشرائع والطب وال

  :عالمجت
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 األحزاب الكوردية في سوريا مابين تياري الحمائم والصقور
مواقف بين األحزاب الكوردية في آثير من االمورالمتعلقة بالقضية الكوردية في سوريا وال سيما فيما يتعلق ال شك أن هناك اختالف في ال

بجوهر القضية الكوردية وإسلوب المظاهرات واالعتصامات واالنتخابات واغتيال الخزنوي ومصطلح آوردستان سوريا ومصطلح 
  ......االنتفاضة وغيرها من األمور
 ئم والصقورمصطلح تيار الحما

يطلق عادة مصطلح الحمام على األحزاب والتنظيمات والكتل التي تتخذ مواقف سياسية  حوارية مرنة وذلك على عكس مصطلح الصقور 
  .الذي يطلق على األحزاب والهيئات والكتل التي تتخذ مواقف تصعيدية مواجهة

 تيار الحمائم في الحرآة الكوردية
  ليس لها امتدادات خارجية بل امتدادات 2005 والجبهة الكوردية ويربط بينها هيئة مشترآة منذ تموز يضم هذا التيار أحزاب التحالف

وليس لها امتداد آبير بين صفوف الشباب ويقود هذا التيار الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي جناح التحالف ) آورد العراق(إقليمية 
 )نذير مصطفى ,نصر الدين إبراهيم.طاهرصفوك. عزيز داوود. محمد موسى. اعيل عمرإسم.. حميد درويش(واهم شخصيات هذا التيار  

 تيار الصقور في الحرآة الكوردية
 وحزب االتحاد الديمقراطي وحرآة الوفاق وأحزاب أخرى . )تيار المستقبل.يكيتي.آزادي(يضم هذا التيار أحزاب لجنة التنسيق الكوردية 

ويتميزون بنشاطاتهم الميدانية والجماهيرية وازدياد نفوذه في صفوف  كتل الموجودة في أوربا وأمريكاصغيرة باإلضافة إلى األحزاب وال
ولكنهم يعانون من االنقسام فال يوجد لجنة مشترآة بينهم سوى أحزاب ) آل الخزنوي(الشباب ويحظى بتأييد شخصيات مستقلة ودينية مثل 

فواد . مشعل تمو. مصطفى جمعة. بشار أمين. فؤاد عليكو. خير الدين مراد.حسن صالح. خللجنة التنسيق أهم شخصيات هذا التيار في الدا
حسين .  مرشد الخزنوي. صالح بدر الدين. شيرآو عباس. جان آورد. توفيق حمدوش. المال جواد. وفي الخارج .مراد الخزنوي. عمر
  .رزآار قاسم. غمكين ديريك.. عبد الباقي آولو.. سعدو

  نمواقف التياري
 تيار الصقور تيار الحمام  الموقف من المسألة

  جوهر الفضية الكوردية 
 في سورية

  القضية هي قضية مواطنة 
  وحقوق ثقافية فقط مع إن برامجها
  تؤآد على تأمين الحقوق القومية

 للشعب الكوردي في سورية

  إن القضية الكوردية هي قضية ارض وشعب
  وقد رفضت التوقيع على وثيقة 

  شق وحوارات إعالن حلبإعالن دم
  التي اختزلت القطية بالمواطنة فقط

  وبرفض وجود شعب آوردي يعيش على أرضه 
  التاريخية في سوريا

  أسلوب المظاهرات 
  واالعتصامات

 

  إن هذا األسلوب تشجع السلطات 
  على اتخاذ المزيد من القمع يحق 

  الكورد وآثيرا  ما تنتقد قيام أحزاب 
 هرات واالعتصاماتلجنة التنسيق بالمظا

  إن المرحلة الحالية تتطلب تصعيد
  أساليب النضال بإتباع هذا األسلوب

  السلمي في آل مناسبة قومية 
 وحقوقية دولية إلبراز المطالب الكوردية

  مصطلح االنتفاطة
 2004آذار

  أنها مجرد إحداث فتنة أو مؤامرة
  ويكتفي بإصدار البيانات إلحياء

 المناسبة

  رية ضد ظالميها انتفاضة جماهي
  ويقوم بأحياء المناسبة بتنظيم
 مسيرات وخطابات مرآزية 

  مصطلح آوردستان 
 سوريا

  ال تقوم بإدراج هذا المصطلح في 
 أدبياتها

 يستخدم هذا المصطلح في أدبياتها

  اغتيال محمد معشوق 
 الخزنوي

  إنها آانت حادثة عادية وتستبعد
  يد للسلطات السورية في اغتياله

  وات معارضة لهذا الرأيووجد أص
 في هذا التيار

  أنها آانت اغتيال بحق مفكر آوردي
  وال تستبعد وجود يد للسلطات 

  وتقوم بإحياء الذآرى بشكل 
 سنوي جماهيري

  االنتخابات النيابية
 والمحلية

  إن مقاطعة االنتخابات هي األسلم
  مع أنها آانت تشارك في جميع 

 الدورات السابقة

  مة آوردية منافسةإن المشارآة بقائ
  لقائمة السلطة وتحريك الجماهير

 هي األفضل 
حتى اآلن لم والدفاع عن قضية شعبها والتي لج هذه االختالفات لتوحيد صفوفها ولذلك فأن األحزاب الكوردية  يجب أن تعال

  تتوصل إلى أي نتيجة
  2007-11-3                                                                         دلشاد مراد: بقلم الكاتب والصحفي 
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ولكن  هناك من يستحق ال أن تكتب له فقط: بير روسته م: حوارات
ــه    ــك لــــــــــــــ ــل حياتــــــــــــــ ــرس آــــــــــــــ  ..!!أن تكــــــــــــــ

 
 
  أحمـــــــــــــــــدحـــــــــــــــــسين : جـــــــــــــــــرى الحـــــــــــــــــوارأ

 
 
موضـوعية آمـا أآـد    ا بمن الصعوبة على المرء أن يعمل في الحقلين الثقافي والسياسي معًا وان يوفق بينهمـ  ربما

ل المـشهد الكـردي والكردسـتاني المحمـ      فـي داخـل هـذا   مـن خـالل آتاباتـه وخاصـةً    ) بير روسته م(ذلك األستاذ 
  ؟... هــــذا الحــــوار الــــسريعهمعــــآــــان لنــــا  مــــن هــــذا المنطلــــق .بتــــأثيرات وتحــــوالت ســــريعة ومربكــــة

 
  

 ؟؟..الكاتب والسياسي واإلنسان) پير روسته م(من يكون األستاذ * 
  

بأنـه أحـد أبنـاء هـذه المنطقـة      : نـستطيع وبكـل بـساطة أن نقـول     من حيث االنتماء الحضاري والجغرافـي 
 ذه الحـضارة التـي تـضرب    ويحـاول أن يتعـرف علـى المالمـح األساسـية لهـ      –الكورديـة تحديـدًا    – والثقافة الشرقية

السلف واألجـداد الـذين    بجذورها في عمق تاريخ المنطقة إلى حيث آان الميديين والميتانيين والزاغروسيين وبقية
  .تالل وروابي هذه المنطقة وبنوا أآواخهم األولى على) دو ده ري(و ) شانيدار(سكنوا آهوف 

وآان ذلك ) 1963(إننا من مواليد : التالية المعلوماتما من حيث الوالدة وسيرة حياتنا فيمكن أن نفيدآم بأ
درست السنة األولى في قريتي تلك ). سوريا(التابعة لمنطقة عفرين  وهي إحدى القرى) شيخ جقللي(في قرية 

  وتـسمى بالعربيـة  –) جندريسه(انتقلنا مع األسرة إلى ناحية ) 1971-1970(العام الدراسي  وفي النصف األول من
البكلوريا للمرة الثانية في دورة  أآملت بمدارسها تعليمي االبتدائي واإلعدادي ومن ثم الثانوي، وأعدت ف–جنديرس 

ولكن ونتيجًة . تلك آلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب وهكذا سجلت في الدورة) 1982-1981(العام الدراسي 
والــسياسة وبعيــدًا عــن مجــال الدراســة بوضــعنا الشخــصي واهتماماتنــا بحقلــي األدب  لظـروف عــدة منهــا تتعلــق 

األدب والثقافـة   وآذلك لظروف اقتصادية صـعبة للعائلـة آنـذاك اضـطرت إلـى تـرك الجامعـة وااللتجـاء إلـى          الهندسية
  .نالكورديتي

) 17(وباللغة الكوردية واألحرف الالتينية فـي العـدد    (Bîrkirin - النسيان(فكانت أول قصة تنشر لي بعنوان 
وآـوني  ) سـوريا (والتي آانت عائدة لحزب االتحـاد الـشعبي الكـوردي فـي      STÊR) – أستر(من مجلة ) 1990(لعام 

بالجانـب الكـوردي فقـد      والهتمامناالطبيعي أن أساهم في إعالم الحزبرفاقهم الحزبيين آنذاك فكان من  آنت أحد
خل الحزب تهتم باللغة الكورديـة  لجنة خاصة دا لتِك، آما نوهنا قبل قليل، وآذلك ُش(STÊR) عملت فترة في مجلة

الطلبة في جامعة حلب؛ حيث آنت في المكتب الطالبي والعائد للحزب  وآنا أحد أعضائها إضافًة إلى نشاطنا وسط
) الجبهـة الـشعبية والجبهـة الديمقراطيـة    (العامة مع آل مـن المنظمـات الفلـسطينية وخاصـًة      وآنت عضو العالقات

شرف المشارآة في عدد  وهكذا فكان لنا)  آنذاك–حزب العمل الكوردي (ردية منها وآذلك مع عدد من األحزاب الكو
القرن الماضي إلى أن ابتعدنا عـن الجامعـة    من الفعاليات وسط الطلبة في جامعة حلب في منتصف الثمانينات من

  .الرابعة وآنت حينها طالبًا في السنة) 1990(في عام 
الجامعـة ولتبـدأ مرحلـة جديـدة      وانها البارز العمل السياسي وسط عناتنا آانوهكذا تنتهي مرحلة من حي

آان نوع من السلوك التمردي على القيم والمفاهيم  ويمكن اعتبارها آردة فعل على التزمت الحزبي الصارم، حيث
ا نـوع   سائدة في مجتمعاتنا؛ وهكذا آان الفتـرة تلـك يمكـن اعتبارهـ    –وما زالت  – األخالقية واالجتماعية التي آانت

من جانـب   وسط أزقة وشوارع مدينة حلب، حيث آنا قد ترآنا الدراسة في الجامعة) التسول(والتشرد  من التسكع
أآثر الرفاق قد أصبحوا خـارج   قد أنشق على نفسه وآان) أي حزب االتحاد الشعبي(ومن الجانب اآلخر آان الحزب 

 وآنا من بينهم، ومن طرٍف ثالث آنا مطلوبين لخدمة –رجة الدا  أي أصبحوا في البيت آما يقال في اللغة–الكتلتين 
لـدينا   وهكذا آنت بعيدًا عن البيت واألسرة وال نملك شهادة أو وظيفة وال مهنة أو رأسمال العلم ولم نسلم أنفسنا

 آمـا أسـلفنا   –التـسكع والتـشرد    لندير به شؤوننا المعيشية وبالتالي فكانت آـل الظـروف مهيـأة ألن نعـيش حيـاة     
سـليمان  ( مع صـديٍق لنـا أسـمه    –آل األصحاب والخالن   بعد أن تخلى عنا– فكان األدب والتشرد والعيش –سابقًا 
  .عشرون مترا) 20(مساحتها، مع األقسام الخدمية لها، ال تتجاوز  في سقيفة دآاٍن عائٍد لهم) رفعت

 بمـساعدة امـرأة وصـديقة رائعـة؛    الفقر والتـسكع و : األجواء والتي اتسمت بعنوانين بارزين وهنا وفي هذه
العـصافير  (لقصـصية؛ األولـى   ا آانت بداياتنا الحقيقية األولى مع األدب واللغة الكوردية حيـث آانـت المجموعـة   ) يارا(

وآـذلك  ) ASO -و آسـ (وبمـساعدة فنيـة مـن مجلـة     ) 1990(والتي طبعـت عـام   ) ÇIVÎKÊN BERAVÊTÎ -ة المجهض
وهكذا استمر التسكع واالنتقال من بيت صديق لبيت صـديٍق آخـر إلـى         ). PILINDIR - العنكبوت(المجموعة الثانية؛   
عنـده ونبـات    جديد لننتقل إلى) صديٍق(امتعاضه وبأنه لم يعد قادرًا على إيوائنا عنده فنبحث عن  أن يبدي هو اآلخر

ت التـي عـشناه تلـك األيـام     الحوادث واألزمـا  وهنا أود أن أذآر فقط حادثة واحدة من جملة. في بيته بعضًا من األيام
 فقد آنـُت عائـدًا   –حتى الفوتوآوبية منها، ال تعبر عن الواقع المعاش   ولو أن الصورة،–لنعطي صورة عن حياتنا تلك 
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آغيرنا من   فوق آتفي؛ حيث آنا– آأي عطاٍر متجول –حامًال مجموعتي الثانية ) قامشلو(من مدينة  في تلك الليلة
وسط دائـرة األصـدقاء مـن       ) القيمي (ب ونطبع ونوزع ومن ثم نتسول ونشحذ ريعها المادي        نكت) المستقلين(الكتاب  

بخاطرنا ) ُيجبر(ومن دون أن ) المنتوفين اقتصاديًا(الدراويش  المهتمين والكتاب وفي هذه آنا عالة على أولئك الناس
 خاللهـا اللغـة والثقافـة    بعضًا من تلـك المطبوعـات التـي آنـا نحـاول أن نحيـي مـن        حزب سياسي آوردي ويشتري

  .الكاتب الكوردي بعض العبأ عن) أي الحرآة السياسية الكوردية بأحزابها(الكوردي وبالتالي أن تحمل  واألدب
فأتيـت  ليًال  بحدود الساعة الواحدة    ) قامشلو (المهم، لنعد إلى حكايتنا؛ حيث وصلنا بالقطار إلى حلب من         

مغادرتنا لحلب فلـم نجـده فاضـطرنا للبحـث عـن بيـت جديـد لنبـات فيـه           إلى بيت الصديق الذي آنا نبات عنده قبل
 لم نكـن نعرفـه معرفـة   ) زهر الدين(العثور على أحدهم، إلى أن آان الطرق على باب شخص؛  وهكذا لم نفلح في

حـد  مـرتين بـاألآثر وعنـد أ     أصبح فيما بعد من األصـدقاء والمعـارف، ولكـن حينهـا لـم نكـن التقينـا إال مـرة أو        –جيدة 
نتقصد الذهاب إلى بيوت بعـض األصـدقاء، وخاصـًة المـوظفين       بل وصل األمر بنا في أحايين آثيرة إننا آنا–األصدقاء 

  ).طاولة غدائهم(الدوام، لنشارآهم في  منهم وفي فترة عودتهم من
لتي وا –) رةسام(ت قد تعرفت إلى صديقة جديدة حينها آن) 1994(استمرت حياتنا هكذا إلى أن آان عام 

وذلـك مـن بعـد مـشاآل عاطفيـة عـدة والتـي تفجـرت مـن خـالل عالقتنـا األخيـرة              – أصبحت فيما بعد رفيقـة دربنـا     
الثالثـة؛   في افتعـال أزمـة وخـالف بيننـا نحـن     ) األصدقاء(في اآلن ذاته ومساهمة بعض ) راشيل(و ) يارا(بصديقتين 

االفتراق عن االثنتين معـًا مـن بعـد أن ُخّيرنـا أن      ضع وآانبحيث جعلوا االثنتين تلتقيان معًا عندي وبالتالي انفجر الو
وهكذا آانت بداية جديدة مع حياة اجتماعية وأدبيـة مـستقرة، تكللـت             . والوجع) للريح(نختار إحداهن ونترك األخرى     

. اإلطـالق لنـا علـى   ) إنتاٍج(وهما أروع ) مايا(و ) أستر(والزواج؛ حيث لي طفلتان ) الجيش(من خدمة العلم  باالنتهاء
والثانيـة، آانـت األعمـال التاليـة وحـسب       وإضافًة إلـى النتـاج الـسابق ومـن بعـد المجمـوعتين القصـصيتين األولـى        

  :التسلسل الزمني لها
   ).1998(مجموعة قصصية، إصدار خاص في عام ). PÛTVAN - النحات( -
دهوك ) SIPÎRÊZ - سبي رز (مجموعة قصصية، من منشورات     ). TÎRAV - شعاع الماء أو الماء الثقيل    ( -

 ).2000(عام ) العراق ( إقليم آوردستان–
 . آتاب الكتروني–رواية ). ZAROTIYA NEYNIKEKÊ û tişti din - طفولة مرآة وأشياء أخرى( -
دراسـة فـي الفكـر     ).ÇANDA TIRSÊ Û IMPERETORIYA XWINÊ - ثقافة الخوف وإمبراطوريـة الـدم  ( -

 . آتاب الكتروني–والتاريخ اإلسالمي 
 . آتاب الكتروني–إعداد وتجميع ). ZARGOTINA EFRÎNÊ - لتراث الشفهي في عفرينا( -
التسمية تلك من  مجموعة حوارات وباللغتين الكوردية والعربية ولذلك جاءت ).HEVBERAT - الهفبرات( -

 .اإلعداد  آتاب قيد–العربية ) الحوار(لكوردية وا) HEVPEYVÎN (الكلمتين
ننقطع يومًا عن السياسة  لمإننا  مع العلم –نعمل في السياسة آتابًة ونشاطًا ومنذ عامين أو أقل بقليل 

الكتابـة األدبيـة؛ حيـث أي نـشاط ثقـافي وخاصـًة        حتى في فترة التسكع والتي دامت أربع سنوات، أيام العمل في       
نا إلـى صـفوف الحرآـة     ولكن منذ عامين، آما قلنا قبل قليل، عد–سياسيًا  باللغة الكوردية في سوريا يعتبر نشاطًا

وقـد  ) البارتي (الكوردية، وبدأنا نشاطنا الجديد هذا ضمن صفوف الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا السياسية
جـل آتاباتنـا    إن  وهكـذا فـ   ). بـصفة احتيـاط    (للحزب آعضو للجنة المرآزية للحزب    ) العاشر(انتخبنا في المؤتمر األخير     

 آل آتاباتنا السابقة آانت باللغة – وللعلم –والتحليل السياسي، حيث  ل الفكراألخيرة هي باللغة العربية وفي حق
وإدارة الحال فإننـا   وباألحرف الالتينية، وإضافًة إلى نشاطنا السياسي هذا ومن أجل المعيشة) الكوردية اللغة(األم 

  .والسياسي باإلنسان والكات)  مپير روسته(هذا هو، وبشيء من اإلطالة، . نعمل في حقل التجارة
  

.. . وإيهامك بأرملـة الـسياسة  .. اإلبداع ما األسباب إلطالقك أنثى) م پير روسته* (
 ؟؟..الطالق أن نعرف خبايا هذا ذلك وهل لنا آيف حدث

  
) حياتنـا (والسياسية لنا وعلى امتداد الفتـرة الزمنيـة الماضـية مـن      األدبية)  المعاناة-المشوار (ن خالل م

) العـراق (قعـة هـذا الـوطن وهـذه المعانـاة، وبعـد التجربـة الـسياسية فـي إقلـيم آوردسـتان            ر وآذلك على امتـداد 
مختلف جوانب الحياة السياسية  والمشاهدة العيانية للحالة الكوردية هناك؛ بحيث أين آانوا وأين أصبحوا اليوم وفي

آد لنا بأن ال حياة لشعب وأمة وال تقدم         غيرها من الجوانب، فقد تأ    .. منها وآذلك الثقافية واالجتماعية واالقتصادية و     
لحقوقـه    أدبيـة وآـذلك اقتـصادية واجتماعيـة مـن دون أن تنـال تلـك األمـة وذاك الـشعب         –ثقافيـة   وتأسيس لحالـة 

أي تأمين (فهي . السياسية لها السياسية؛ بمعنى أن تحقيق ذات األمة وهويتها الحضارية تبدأ من تحقيق الحقوق
بوابة الدخول لحل آل المسائل والمشاآل العالقـة لـه،    نا الكوردي في هذا اإلقليم تعتبرلشعب) الحقوق السياسية

لـذلك آـان   . نهضة فكرية وثقافية حقيقية وآذلك تنمية اقتـصادية أو اجتماعيـة   حيث من دون ذلك ال يمكن أن نحقق
لجوؤنـا إلـى أحـد      تلك، فكـان )الساعة المنشودة( في تقريب – وحسب إمكانياتنا المتواضعة –أن نساهم  حريًا بنا

وذلـك لقناعتنـا بأنـه    ) البـارتي (فـي سـوريا    أطراف الحرآة السياسية الكوردية وتحديدًا الحزب الديمقراطي الكوردي
الحالية بأن يحقق الحلم الكوردي وقد بينا وجهـة نظرنـا هـذه فـي أآثـر       الفصيل األآثر ترشحًا بأنه قادٌر في المرحلة

أن  في المرحلة األخيرة من نشاطنا السياسي ويمكـن للقـارئ أن يعـود إليـه، وهنـا نـود      آتبناه  من مقال سياسي
رجـال الـدين لاللتفـاف حـول      ندعو آل الكتاب والنشطاء والمفكـرين واالقتـصاديين والشخـصيات االجتماعيـة وآـذلك     
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 الـسياسي  إمكانياتـه وقدراتـه فـي المـشروع     وأن يـساهم آـٌل حـسب   ) سـوريا (الحرآة السياسية الكورديـة فـي   
  .الكوردي

 !؟.إلـــى فـــضاءات الـــسياسة) پيـــر روســـته م(األســـتاذ  آيـــف حـــدث مجـــيء* 
مكـان أن يحـدد لنـا مكـامن الـسياسة      هـل باال  ؟؟..مدروسـة  هـل آنيزآـًا طـارئ أم بدرايـة    

 ؟؟؟...بدقة في هذا المشرق الكربالئي المخيف الكردية
 

خـالل سـؤالكم الـسابق، أمـا فيمـا يتعلـق       السياسة نعتقد إننا أوضـحنا ذلـك مـن     آيف حدث أن جئنا إلى
آـل آتاباتنـا    فإننا نحيلكم مع القـارئ الكـريم إلـى   " بمعرفة أآيدة"أم " آنيزك طارئ"الفضاء السياسي  بدخولنا هذا

عبورنا فـي  (وعندها يمكن أن نعرف هل  تحديدًا) سوريا(في حقل السياسة ووضع الحرآة السياسية الكوردية في 
آمـا النيـزك تعبـر ولفتـرة وجيـزة هـذه الـسماوات الـشاسعة                 ووقتيـة، ) حالة طارئـة  (دية هي   السياسة الكور ) فضاء

مع اآلخرين من السياسيين والمفكرين والكتاب الكـورد لحالـة معرفيـة وأخالقيـة               الواسعة، أم إننا نحاول أن نؤسس     
للحالـة   كورديـة ولـيس  الساحة الـسياسية الكورديـة تؤآـد علـى أن األولويـة هـي للقـضية والمـسألة ال         جديدة في

منهجيـات فكريـة تنـسجم وتـتالءم مـع       وبالتالي العمل على البدء بتأسيس أحزابنـا وفـق  .  القبلية الضيقة–الحزبية 
روح العـصر؛ عـصر التقانـة والحداثـة والمؤسـسات والفكـر        طموحات شعبنا من جهة ومن الجهة الثانية تنسجم مـع 

 وآـذلك األصـدقاء  ) سـوريا (د بأن من يتابع من أبناء شعبنا الكوردي فـي  ونعتق. اآلخر الديمقراطي الحر واحترام رأي
فـإنهم ومـن خـالل مـسيرة      واألخوة واألشـقاء فـي األحـزاب والمنظمـات األخـرى، إن آـانوا فـي الـداخل أو الخـارج،         

ي للحـزب  والتغيير في البرنامج والمنهاج الـسياس  األخيرة وخاصًة مؤتمره العاشر، يالحظون مدى النشاط) البارتي(
جيدة وفي االتجاه الـصحيح ولكـن بحاجـة إلـى المزيـد مـن الخطـوات الجـادة          بشكٍل عام، وهذه آبداية يعتبر خطوة

نيـل   تحتاج لمرحلة ال نعتقد إنها ستكون طويلـة مقارنـًة مـع التـاريخ النـضالي للـشعوب فـي سـبيل         والجريئة وهذه
  .حقوقه القومية والديمقراطية وآذلك اإلنسانية

فال نعتقد بأن شخص مرشح بعينه لإلجابـة  ) مكامن السياسة الكردية) يتعلق بخصوص السؤال عنأما ما 
  مكـامن – وآما لكل فعل ونشاط حياتي، إن آان سياسيًا أو غير ذلـك  –يمكن لنا أن نؤآد  على هكذا سؤال، ولكن

السياسية الكوردية في  آة إن أآثر عامل ضعف في جسد الحر– وبرأي الكثيرين –قوة وآذلك مكامن الضعف؛ حيث 
 وجلها، إن لـم نقـل   –من األحزاب والمنظمات  تكمن في حالة التشتت الكوردية بين مجموعة وطيف واسع) سوريا(

هـذا التـشتت والتعـدد    (قاعدة حزبية، ناهيك عن جماهيرية لها، مما يخلـق    ال فاعلية لها، بل البعض منها ال–آلها 
هل نحن  – أوالها: ن اإلرباك عند اإلنسان الكوردي ليدفع إلى رأسه جملة أسئلةنوع م) الكوردية االسمي لألحزاب

ومـن يـدفع إلـى هـذا االنقـسام          ) الـصغير (فـي هـذا اإلقلـيم الكوردسـتاني         ) األحزاب(بحاجة إلى آل هذه األسماء      
جـًة لحالـة   الكـوردي المنهـك والمنتهـك أساسـًا نتي      فـي الجـسد  – على حـد تعبيـر أحـد الـزمالء     –) البرامسيومي(

   ).أرضًا وشعبًا (االستالب التي تعيشها القضية الكوردية
 فـإن هـذه المقدمـة    –نتائج خاطئـة    وآما في الفلسفة نؤآد؛ على أن المقدمات الخاطئة تعطي–وهكذا 

أدت إلى نتـائج آارثيـة علـى مـستوى القـضية      ) الكوردي التشتت الحزبي(الخاطئة في الحياة السياسية الكوردية 
الكوردستاني من حيث الطرح والسلوك السياسي االستسالمي، وليس المسالم، وذلك  دية في هذا اإلقليمالكور
الحرآـة األخـرى، وآـذلك      تجـاه أطـراف  – في اآلن ذاته –السلطات المتعاقبة على الحكم في البلد، والعدائي  تجاه

وذلـك بحجـة الموضـوعية    ) سـوريا (ردية فـي  الكو افتقار برامجنا السياسية للقراءات الحقيقية والتي تشخص الحالة
عند بعض السياسيين والتيارات الكوردية، وهكذا انخفض سقف الطرح ) السياسية الواقعية(في الطرح أو ما تعرف بـ

ونؤآد  – إلى بعض) 1957(عند تأسيسه في عام ) البارتي(والذي طرحه ) تحرير وتوحيد آوردستان (السياسي من
والتي تتحقق، فـي رأيهـم، مـن     في سورية) لألآراد(ق السياسية والثقافية واالجتماعية  الحقو–" بعض"هنا على 

  .خالل المواطنة
 وآذلك الحرآة الـسياسية الكورديـة عمومـًا، ولـيس     –القضية الكوردية  أما بخصوص نقاط القوة، فنعتقد أن

وخاصـًة   – ياسي العام الـسائد فـي العـالم   تمتلك قوتها أوًال من عدالة قضيتها وثانيًا المناخ الس – فقط) سوريا(في 
 والذي يدفع باتجاه حل القضايا العالقة –) معها أمريكا والعالم الغربي(بعد انتهاء الحرب الباردة، وتفرد القطب الواحد 

وحكومتـه دورًا  ) العـراق (وآـذلك فـإن إلقلـيم آوردسـتان     . بل وفي مقدمتها في العالم ومنها قضايا الشرق األوسط،
الـدور الفاعـل    لدى أبناء شعبنا في عموم أجزاء آوردستان وحتى في المهجر والشتات، باإلضـافة إلـى   ًا آبيرًامعنوي

يلعب دورًا آبيرًا في إيصال رسالتك إلى اآلخـرين   للجالية الكوردية في المهجر وأيضًا فإن التقنية والثورة المعلوماتية
هـذه آلهـا وعلـى رأسـها إيمـان الـشعب الكـوردي بقـضيته         . لتعبيروالمناورة، إن صح ا وبالتالي القدرة على الحرآة

سياسيًا حقيقيـًا تحـسب    وتعطيها زخمًا) مكامن قوة(تجعل للحرآة السياسية الكوردية وأحزابها المختلفة  القومية
الـسياسية فـي المنطقـة، ومـا علـى الحرآـة        لها، آل من المعارضـة والـسلطة، حـسابات حقيقيـة فـي معادالتهـا      

 السياسية لتجعل من ذاتها قوة سياسية لها وزنها في المعادلة وميزان ية إال أن تدرك هذه الحقائق والوقائعالكورد
  .القوى

  
هـل   )پيـر روسـته م   (اللذة الكتابية وتفاعالتها الروحية عنـد الكاتـب والـسياسي   * 

  !؟..دواخله مكان أن يحدد لنا مكامنها بدقة فيباال
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) اللـذة (المتـشددون فـي الجانـب الحـسي يجعلـون       دأي اللـذة والفائـدة، بـل   الحياة آاملًة تعتمد على مب
آل أعمالنا وأفكارنا وقيمنا وأخالقياتنا؛ أي بمعنى أن آل شـيء يعـود إلـى     المبدأ األوحد في الكون والذي يقف وراء

تعتبر حالة حيوانيـة   ذهه) اللذة(وبالتالي فإن مسألة . انسجام هذا الفعل أو ذاك مع رغباتنا وشهواتنا ومدى) اللذة(
 آما تفعلها، هذه –الجريمة وقطع الرؤوس واألعناق   إنسانية مشترآة، ولكن هناك من يتلذذ بحالة العنف وارتكاب–

والجماعات األصولية المتشددة والمتطرفة في آل مـن العـراق وأفغانـستان، بـل وآـل       األيام وآذلك سابقًا، القاعدة
ضحاياهم من األبرياء  صال األجساد والسيارات المفخخة والتي يفجرونها في أجسادالعالم يقدرون على إي بقعة في

لدى الكاتب والتـي  ) لذة اإلبداع(تلك الحالة وحالة  ولكن البون شاسع بين) يعيشون حالة اللذة(أولئك أيضًا ..  نعم–
 تبيح قطع)  أيديولوجية–دينية  (نيرًا في خدمة الحضارة اإلنسانية وليس فتوى يلمسها في روحه بعد أن ينتج فكرًا

  .األعناق
 فإننـا نبـذل     –الملكـات ونتمتـع بهـا         نقولها بتواضع وإن آنا فعًال نملك تلـك        –وهكذا وآكل آاتب وسياسي     

الفكرية في تحليل المسائل والقضايا التي نود معالجتهـا خـالل نـص              جهدنا وآل طاقاتنا وإمكانياتنا اللغوية والثقافية     
الـذي نتوجـه إليـه     من القراء والوسط) جماهيريًا(نرضى نحن أوًال عنها ويكون آذلك مقبوًال ) آتابيًا ًامنتج(ما لنعطي 

في بدايات اشـتغاله فـي حقـل        ) أي مبدع (يعرفها   االحتفالية التي ) اللذة(ولكن تلك   .  الثقافي -بخطابنا السياسي   
 الروتينـي االعتيـادي مـع االحتفـاظ بـبعض النـشوة       المسألة نوع من العمل الكتابة، ومع مرور الزمن، يفقدها وتصبح

احتراف عمـًال مـا يفقـدها     ؛ بما معناه أن)سياسيًا آان أم أدبيًا(بعد االنتهاء من آتابة أو إنتاج أي نص  وذلك) واللذة(
  ).اللذة(الرونق و

  
 ..!!أصــــــــــًال) روســــــــــته م پيــــــــــر(لمــــــــــن يكتــــــــــب األســــــــــتاذ   * 

للقداسـة اإللهيـة أم للفقـراء       ،  للطبيعـة , لجمالل, للعفة, للفضيلة, للروح.. للعشق.. للحب
أم ! ؟..الجغرافيـة الكرديـة المكبوتـة      واليتامى والمحرومين في هـذه    , والجياع والمكبوتين 

  !؟..إلنسانيته.. لروحه.. لذاته
  

؛ حيـث هنـاك مواضـيع هائلـة وغيـر محـددة       )نكتـب  لمن(و) عن ما نكتب(إن بسؤالكم هذا قد مزجتم بين 
الفقـراء والجيـاع والمـشردون    .. والـروح والفـضيلة والعفـة والجمـال و     الحـب والعـشق  (أوردتموها مـن  آاألمثلة التي 

آاتـب،   وإلى ما ال نهايـة مـن المواضـيع وذلـك أمـام أي     ..) الشعوب وحقوقها اإلنسانية والقومية والمقموعون وقضايا
انتماءاتـه الثقافيـة الحـضارية وآـذلك     و وآٌل حسب موقعه واهتماماته، ليكتـب عنهـا وفـق رؤيتـه الفكريـة المنهجيـة      

وهكذا فلكـل موضـوع   . جمهور ومجموعة قراٍء تتوجه بخطابك إليهم فهناك، وحسب الموضوع والقضية التي تتناولها،
 وأسلوبها اإلنشائي آما لها متلقيها وقارئها الخاص والـذي يهـتم بهـذا الجانـب أو ذاك مـن      نتناوله قاموسها اللغوي
  .فية والفكريةجوانب الحقول المعر

فهـو يكتـب   ) القـارئ (فإن الكاتب وقبل أن يكتب لآلخرين  ولكن، وآما قلنا في حواراٍت سابقة أجريت معنا،
وهكـذا  ) سـوبر (بأنه شخص ) إشباعًا(لتلك النزعة األنانية والذات المتضخمة لديه ليزيدها  ؛ إما إرضاًء)وأنانيته(لذاته 

يكتب من منطلق التعمق أآثـر   ي شخصيته المهزومة والمقهورة، أو أنهفهو يحاول أن يعوض عن النقص الكموني ف
). الظـاهر والمكـشوف  (وليس آما هو في الخارج ) والمكنون المخبأ(في آينونة نفسه ومحاولة معرفتها من الداخل 

  يساهم فـي في الكاتب نفسه يحاوالن أن يقدما نتاجًا معرفيًا) في الواحد(الشخصيتين  وبالتأآيد فاالثنان؛ أي تلك
اللـذة  (تحقيق الفائدة؛ أي تلك  إلقاء الضوء على بعض الزوايا المعتمة للقضية التي يتناولها في موضوعاته، وبالتالي

  .سابقًا والتي نوهنا إليها) المنشودة
  
ــه األســتاذ    *  ــذي يحمل ــسياسي ال ــا المــشروع المعرفــي وال ــر روســته م  (م ) پي

   ؟؟..وقصصه وصرخاته وخلجاته  آتاباتهلإلنسانية للبشرية للكونية المطلقة عبر
  

مـا، إن آانـت دول وحكومـات أو منظمـات حقوقيـة مدنيـة أو         سياسـي –بالتأآيد أنه لكل آيان اجتمـاعي  
يهتمون  أجندتها وبرامجها ومشاريعها السياسية وآذلك لألفراد أيضًا وخاصًة أولئك الذين أحزاب وآتل سياسية، فلها
الجانب النظري أو األدبي فقط، وإنما اإلبداع   وال نقصد باإلبداع– أحد المجاالت اإلبداعية بالشأن العام أو يعملون في

 فإن لهؤالء أيضًا برامجهم وأجندتهم ومـشاريعهم الفكريـة   –المجاالت والحقول  بالمفهوم العمومي الشامل وفي آل
إلـى الغايـات    مـع جهـود اآلخـرين الوصـول    واإلبداعية ويحاولون من خـالل إمكانيـاتهم الذاتيـة وبالتـضافر      والسياسية

مكـان تحقيـق المنجـز دفعـًة     باال المرجوة وتحقيق تلك المشاريع ولو بشكٍل تدرجي وبخطوات متالحقة؛ حيث لـيس 
  .والعمل عليه واحدة، فال بد من التأسيس أوًال ومن ثم رفع الهيكل

تحورت وأخذت أشـكاًال وصـيغ أخـرى     ونحن بدورنا آانت لنا مشاريع ومازالت، على الرغم من أن البعض قد
وآذلك بمنطلقاتها الفكرية والمعرفية آقاعدة لالنطـالق نحـو    ولكن ما زالت تلك المشاريع محتفظًة بجوهرها األولي

نحقـق ذاتنـا    وبكالٍم أدق وأوضح؛ إننا نحاول بدايـًة أن . وأساليب ربما تكون قد أخذت صيغًا أخرى البناء ولكن بوسائل
مـن خـالل العمـل الجـاد والـشاق وفـي        لها دورها ووزنها في الحياة االجتماعية العامـة وذلـك  ) يةآشخصية اعتبار(

) لذة(وأخيرًا أن تكون تلك المشاريع والتي نعمل عليها ذات فائدة  وثانيًا. مجاالت معرفية ومؤسساتية عدة، هذه أوًال
علـى تمـاس    د واإلنـساني لكـل الوسـط الـذي نحـن     وبالتالي أن نقدم ما هو الجيد والمفي) إلنسانيتنا (لنا ولآلخرين
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المعلوماتية والتي حولت العـالم إلـى أسـرة     مباشر معه والذي بات يشمل الكون آله وخاصًة من بعد الثورة التقنية
إننـا سـوف نحـاول ومـن     : الموضوع فإننا نود أن نؤآد علـى التـالي   وآمثاٍل حي على. واحدة وليس قرية واحدة فقط

سوف  فإننا) البارتي(السياسية الكوردية؛ الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا ) المؤسسة (إلىخالل انضمامنا 
في صفوف الحزب، بحيث  موضوع مساعدة المثقف والكاتب الكوردي من إحدى أولويات مشروعنا السياسينجعل 

  .الظروف واإلمكانيات التي عشناها وذلك حسبما تسمح لنا) الحياة(أن ال يعيش هؤالء 
للقـضية الكورديـة والمـسألة الـسياسية      أما على الـصعيد العـام والمتعلـق بالجانـب الحقـوقي والقـانوني      

والتي تنسجم مع المـشروع الـسياسي الكـوردي    ) مشاريعنا( وأطروحاتنا و بشكٍل عام في البلد فبتأآيد لنا أفكارنا
إنسانية اآلخر  الديمقراطية وحق الرأي واحتراموآذلك اإلنساني وذلك من خالل تمثلنا لقيم الحرية و والوطني العام

العرقيـة والدينيــة  ) األقليـات (والجماعـات   والحفـاظ علـى حقوقـه وذلـك مـن خـالل دول وبلـداٍن تحتــرم حـق األفـراد         
بما معناه إننـا نعمـل مـن    . وبرلمانية وعلى أسٍس مدنية حضارية واأليديولوجية وذلك من خالل مؤسسات دستورية

 ترآمـان و  و آشـوريين أو أرمـن   - بلـدًا حقيقيـًا لكـل مواطنيهـا إن آـانوا آـوردًا أو عربـًا أو آلـدو        ) رياسو(أجل أن تكون 
سـنة وشـيعة وعلـويين    (المـذاهب   وآـذلك ) مسلمون، مسيحيون، آيزيديون(جراآس وغيرهم من األعراق واألديان 

اوون فـي الحقـوق والواجبـات أمـام     يجد الكل إنهم متـس  غيرهم من أطياف المجتمع السوري، وبحيث أن.. و) ودروز
 الالقانون؛ أال وهو) قانون( يحكمه الدستور والقانون ونتخلص من عبأ ًابالفعل بلد) سوريا(القانون وذلك عندما تصبح 

  .الزمن قانون الطوارئ واألحكام العرفية والمعمول به منذ ما يقارب نصف قرٍن من
  
تكتمـل   ومتـى ) پيـر روسـته م  (ما هـي آفـاق الكتابـة عنـد الكاتـب والـسياسي       * 

   ؟؟..والسياسية المشهدية المطلقة عنده في هذه التصدعات الثقافية
  

هي شبيهة بعملية الحفـر فـي األرض أو الرحيـل باتجـاه      بدايًة نود أن نؤآد أنه ال آفاق محددة للكتابة، بل
تفـتح أمامـك؛ حيـث آلمـا حفـرت      الحفر باألرض تزداد المساحات واألفاق التـي ت       هما أبحرت وتعمقت في   مالسماء ف 
) يكتمـل (يمكـن أن   وبالتـالي ال .  فالعالقة طردية في هـذه المعادلـة  ،الكتابة يتسع معك دائرة المعرفة أآثر أآثر في

يلقـي عليهـا الـضوء ليـأتي آخـر ويـضيف        المشهد بشكل من األشكال، فهناك دائمًا مناطق معتمة وبحاجة إلى من
 –في المشهد، أي مـشهد أو لوحـة إنـسانية    ) مطلق( وال   )آمال ( اللوحة، حيث ال   )تكتمل(عليها بعض األلوان ولن     

فإن  وهكذا) 360(ينطبق على الدرجة ) الصفر(العدم، آما تقول لنا فلسفة الرياضيات؛ حيث  هو) االآتمال(آونية، فـ
اهللا .. البـارد والحـار و  والجنـوب و  وجهان لقضية واحـدة هـي الحيـاة، آمـا الخيـر والـشر والـشمال       ) العدم(و) الكمال(

التي نعمل  " المشهدية"وبالتالي فكٌل منا يحاول أن يضيف لونًا على         . وإبليس أيضًا فكرتان آونيتان عن قضية واحدة      
لـسنا   قدراته وإمكانياته الفكرية والمعرفية وآذلك حسبما تـسمح بـه المناخـات واألجـواء ونحـن      عليها وذلك حسب
  .السرب خارج) نغرد( والتي تدفعنا أحيانًا أن )خصوصيتنا(بشواذ وإن آان لنا 

  
وخوف ويتم   في الراهن الكردي المجروح وفي تأوهاته المختلفة من هتك وقتل         * 
  قــصري فــي أرآــان الــوطن وخــارج أســواره بعــد آــل هــذا مــاذا بمقــدور الكاتــب   وإبعــادًا

ــسياسي ــر روســته م  (وال ــسياسية  ) پي ــه ال ــول فــي آتابات ــة أن يق  وهــل مــن .. والثقافي
آـل هـذه الجراحـات المؤلمـة عبـر       مكانه أن يداوياوهل ب..!! وهل من استغاثة ..!!مناجاة

هذا الوجـع الكـردي مـن أول نهـر       آتاباته وتصريحاته المجروحة أصًال والمبعثرة في داخل
  ؟؟..إلى آخر جبل

  
ى األطالل والبكـاء    واللطم والضرب على الوجه والخدود والوقوف عل      " االستغاثة"و" المناجاة"نعتقد أن زمن    

 عـن الـسياسة والعمـل الميـداني وآـذلك الفعـل       والخالن قد انتهـى مـن الـشعر واألدب، ناهيـك     على فراق األحبة
والمقهـورين، فحتـى الخطـاب     إال مـع بعـض المهـزومين   ) أي ذاك الخطـاب الوجـداني     (الجماهيري ولـن يجـدي نفعـًا        

الوجدانية ولم يعد أحد يقف تحت شباك حبيبته ليقرأ لها  تقد ُخلي من تلك الكلما) عشقين(العاطفي بين حبيبين 
 فتيات عدة والتي تتجاوب معه تصبح صـديقته ) يلطشون(شبابنا يقفون أمام المدارس و األشعار الملتهبة، بل أصبح

 المدرسـة  مع فتياٍت أخريات وأمام ولربما لمشوار واحد ال أآثر وليعيد الكرة في اليوم الثاني، بل ربما في اليوم ذاته
آمـا يقـال فـي    " سـنة الكـون  "أمر غير طبيعي، بـل هـي    نفسها أم مدرسٍة أخرى ال يهم، وهذا ليس بمستغرب أو

  .الثقافة الدينية
 يمكن للكاتب أو السياسي أن يقوله في خطابه، فهناك الكثيـر وأآثـر مـن الكثيـر بكثيـر؛      أما بخصوص ماذا

والقـضايا والتـي بحجـم     والتـي لـم نقلهـا أيـضًا، فهنـاك المواضـيع      حيث يمكن أن تقول آل تلك األشـياء التـي قلنـاه    
، وهو يعايش لحظـاٍت آارثيـة ألٍب يحـاول    )والسياسي األديب(المأساة والمعاناة اإلنسانية ويمكن للمبدع الحقيقي 

ين الخردل والسيانيد من أن تتلف وتمزق رأتـه أو رصاصـٍة طائـشٍة تفجـر رأسـه بـ                   من غازات ) ولده(أن يحمي طفله    
الـسلطان   الطاقات الحقيقية عنـد بنـي البـشر ليـصرخ فـي وجـه      ) يفجر(يقول األآثر من آل هذا وذاك و أحضانه، أن
  .أنت عاٍر من اإلنسانية وعاٌر عليها: ويقول له
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نتساءل إلى متى سـتظل  .. األحداث والتطورات الدولية واإلقليميةهذه   ظلفي* 
ة على تحمل مسؤولياتها بشكل جـدي وبـروح   في سوريا غير قادر فصائل الحرآة الكردية

 نفعـًا فـي   يحرية شعبها وترك خالفاتها جانبـًا والتـي ال تجـد    مسؤولية عالية والدفاع عن
فـي مـا    ) پير روسـته م    (الجرائد والمنابر وغيرها ما رأي األستاذ      حال إثارتها على صفحات   

 الفـات سـلبية وغيـر   ن مـن خ  تقـيم مـا يحـدث اآل   اآلن داخل الكونية الكرديـة وآيـف   يحصل
  ؟؟..مفيدة

  
فـصحيٌح أن هنـاك الكثيـر مـن الـسلبيات ومكـامن        ال نعتقد بأن اللوحة الكوردية سـوداوية آمـا ترسـمونها،   

الكورديـة، هنـا وهنـاك، وفـي داخـل آـل الفـصائل والكتـل الـسياسية           الخلل والضعف في جسد الحرآة السياسية
 يشكون من هـذه ) أي األحزاب الكوردية(ه القاعدة، بل هم أنفسهم حزبًا آورديًا من هذ الكوردية، حيث ال نستثني

باإلضـافة إلـى سـلوآها     الظواهر السلبية والخلل والضعف في برامجها السياسية وآذلك في عملها بين الجمـاهير 
ئل  فـي عالقاتهـا بالفـصا   – علـى أقـل تقـدير    –الفتـور   أو) العـداء (تجاه األطراف والكتل السياسية األخرى من حالـة  

الخلل في البنية التنظيمية وافتقارها إلى آوادر حقيقية فاعلة ولهـا دورهـا    السياسية الكوردية األخرى، ناهيك عن
أيـضًا   ولكـن يجـب أن ال ننـسى   . الفكري والسياسي وآذلك العمل الميـداني بـين الجمـاهير الكورديـة     في الخطاب

والسؤال ومحاربة األعضاء الناشـطين   بلد حيث المالحقةالمناخ األمني والسياسي العائم السائد منذ أحقاب في ال
العمل في الشأن العام بالشارع السوري عمومًا ومـن ضـمنه    في لقمة عيشهم، وهكذا فهناك نوع من االبتعاد عن

 أقل نتيجة أجواء الخـوف والرهـاب والرعـب والتـي آرسـتها األجهـزة األمنيـة فـي البلـد          الشارع الكوردي ولو بدرجٍة
بد أن تكون هناك حاالت  ي فليس من السهل أن تقنع اآلخرين العمل من خالل هكذا أجواء ومناخات وهكذا الوبالتال

  .غير طبيعية آونك تعمل في مناخ غير طبيعي
  بأن اللوحة الكوردية ليست بتلك السوداوية– مرًة أخرى –من آل هذا وذاك فإننا نؤآد  ولكن وعلى الرغم
وفـصائلها وعبـر نـصف قـرن مـن       بأن الحرآة السياسية الكوردية بمجموع أحزابها: ن نقولالتي ترونها، بل نستطيع أ

والديمقراطية وعلى أن قـضيتنا هـي قـضية أرٍض           وجودها استطاعت أن ترسخ في الوعي الشعبي مفاهيم الحرية        
المـستقلة أسـوًة   حقوقها القومية المشروعة بمـا فيهـا إقامـة آياناتهـا      وشعب وبأن من حق هذه األمة أن تنال آل

الـسلطات   العالم، وقد تعرض أعضائها للكثير من حمالت االعتقال والتعذيب والمالحقـة مـن قبـل    بغيرها من شعوب
  .المتعاقبة في البلد ومع ذلك بقوا أوفياء لقضاياهم القومية والديمقراطية

الكورديـة فيمـا    اسيةأما بخصوص مسألة الخالف واالختالف مع اآلخـر؛ أي خالفـات األحـزاب والكتـل الـسي     
الخـالف واألزمـات بـين تلـك الكتـل       ، ولكن إدارة والسياسيةبينها فذاك شيٌء طبيعي و إال لما رأينا التعددية الحزبية

غيـر حـضارية وديمقراطيـة، وهـذه المـسألة عائـدة إلـى          بطـرق ووسـائل  – وفي الكثير من الحـاالت  –واألحزاب تتم 
هـي صـاحبة الحـق    ) معـسكرنا، حزبنـا، ديننـا، عـشيرتنا    (خـر ونفيـه آوننـا نعتبـر     اآل ثقافتنا القائمة على مبـدأ إلغـاء  

تكمـن العلـة ومـا     فهنـا . يجب دحـرهم وقـتلهم  ) آفرة وزنادقة وعمالء مأجورون(وما اآلخرون إال ) المطلقة (والحقيقة
وأخالقهـا وبلـدانها   إال أن تنتقـل بقيمهـا    على مجتمعاتنا، ومن خالل تراآٍم حضاري وليس ببالٍغ حزبي أو عـسكري، 

بالمفاهيم المعاصرة، وبالتالي أن نتقبل اآلخر آما هو بشرط عدم إلحـاق   إلى مصاف المجتمعات المدنية الحضارية،
  .الصحيحة وممارسة اإلرهاب بحق المجتمع واألفراد، عندها سنكون قد وضعنا حرآتنا على السكة األذية والعنف
  
الكتابـات   آـل هـذه  ) پيـر روسـته م  (ذ هل ثمة من يـستحق أن يكتـب لـه األسـتا    * 

مـاذا بعـد    !؟..األدبية والسياسية في هذا الراهن الثقافي والسياسي واإلنساني المغبـر 
  !!؟؟..آتاباتك هذا الكالم و هذه المكابدات اإلنسانية داخل

  
تـك  تكرس آل حياتك له، ولن نقول أن تضحي بحيا بالتأآيد هناك من يستحق ال أن تكتب له فقط ولكن أن

في الكون، إن قبلنا فكرة القداسـة أصـًال،   ) المقدس(يكون الكائن الوحيد  من أجله؛ أال وهو اإلنسان والذي يجب أن
أي (هـو    وأعـالم وأيـديولوجيات وثقافـات وحـضارات، ال أن ُيقـدم     أوطـانٍ : له من) القرابين(تقدم آل  وهكذا فيجب أن

وأعالمهـا وأناشـيدها الوطنيـة     مـذاهبها وطوائفهـا أو لألوطـان   لألديـان و ) غـالي أو رخـيص  (آقربان بـشري  ) اإلنسان
نعمـل ال لنحـافظ علـى هـذا الكـائن مـن القتـل والنفـي          بـل أن . والقومية وآذلك لألحزاب وأيديولوجياتها الـسياسية 

وعنـدما نقـول   . ونحـافظ علـى آرامتـه مـن الهتـك والهـدر      ) إنسانيته(ونحترم بشريته  والتشرد، وإنما لنجعله سعيدًا
أو " اخـتالف األلـسن  " نقولها بالمعنى العام والطفولي؛ أي إننا نقصد آل هـذه الكائنـات البـشرية وال نأخـذ     اإلنسان

العشيرة والحزب باالعتبار، بل إننـا نـدعو ونعمـل ونكتـب      البشرة واللون أو الدين والعرق أو المذهب واأليديولوجية أو
ت والسمات التي يكتسبها الحقًا من الثقافـة التـي يتعـايش معهـا،     من آل تلك الصفا لكل هؤالء فاإلنسان يولد عاٍر

  .ولدتنا أمهاتنا آائنًا إنسانيًا أوًال فلنعد إلى آينونتنا األولى والطبيعية، إلى بشريتنا وآما يولد
  ..آلمتـك األخيرة أستاذ پيــــر* 
 حقوق وواجبـات  وأن تطالب له بما تطالب لنفسك من". نفسك تحب أخيك اإلنسان آما تحب أن

   .آما نشكرآم على هذا الجهد إليصال صوتنا إلى اآلخر. على قاعدة المساواة التامة
  2007-جندريسه
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  نظريات بعثية بامتياز -فرق تسد -االستيطان 
  إبراهيم بهلوي

 لم حكمتك أيها الكردي الجليل، أعياك التعب، دع أناملك تتحدث عن آدمات أحجار الصوان، المتناثرة فوق ثرى
 .تكن للعيش أبدًا، ذاآرتك ها هي تتجدد، على نسج بشري آخر، قد يحمل هو اآلخر هذه الذآريات إلى غيره

ال  )نعتقد ونشك أن أرباب هذه األحكام األخيرة والصادرة من القيادة البعثية القطرية، هم حاملو أرآان فكرة 
 المبادئ إلى وادي آخر ويلمون ويهمون بتطبيق أما اآلن وبشكل واضح تسهب بهم . (وال للتفرقة ...للعنصرية

، ونحن نعيش في (فرق تسد )عفوا بل منذ أيام الحكم العثماني  .تلك النظريات اآلفلة منذ أيام الحرب الباردة 
عصر بلغت تلك المفاهيم مداه المتالشي، وإدراك المفاهيم الخيرة المستهلكة أيضا وبقوة من قبل، من هم 

أما أصحاب هذه اللياقة البعثية والتي لم تسخدم إال على الكرد، يشكلون  .نسانية والمواطنة مشيدون ألساس اإل
وأيضًا محاولة جادة منهم إلى تصدير أزماته الخارجية إلى الداخل وجعل الموطنون  .(وراء در  )نظام الخطوة 

فت أعناق أبصارهم، ليضلوا الكرد، هم الرجعيون والعدو الوهمي المفترض، آما في شعارهم المدرسي الذي ل
وجعل المنطقة الكردية  .أما دوائهم يأبون استخدامه  . (فقدان الذاآرة النهارية، وعشى ليلي  )بالنهار، ودائهم 

وزرع مواطنين من محافظات أخرى أو من  .سوقا للمتاجرة بجهود أبنائه الكرد، الذين ال حول لهم وال قوة 
قام الكردي باستصالحها، بحجة غمر المياه ألراضي المستوفدين من نفس المحافظة لتوطينهم في أراض 

 .الحكومة، بالطبع بعد تعويضهم بالمال الالزم وإقناعهم بأرض الكرد 
 ..هنا نسال أال توجد محافظة سورية أخرى لترحيل المغمورين إليها، ريف دمشق، حمص، الالذقية، طرطوس 

إنسانيتهم المتقطرة ويوطنوا أوالئك اللذين فقدوا  (االستيطانية  )رية عجبا ولماذا لم يكمل اصحابوا النظ .الخ 
منازلهم وبيوتهم في إعصار تسونامي، والهزات واالنزالقات األرضية، في الصين والهند، واليابان ويسكنوهم 

 .في الجزيرة السورية وبين أآراد الجزيرة لتصبح جزيتهم الضعف عند أولياء أمورهم 
 

ة نمت وتبلورت فيها روح الحوار من اجل حل القضايا التي ربما ألحقت الضرر بالمواطنين الحرآة الكردي
الكرد، مع السلطات، اليوم تستفيق على قرار، وتتأآد إنها لم تجني أي بذرة، وان أصحاب الياقات ينصتون بإذن 

 .ي معهم واحدة، ويدعون اإلذن األخرى مفتوحة دون أدنى شك، هذا ما أآدته الحوار الخمسين
وربما طرح هذا القرار من القيادة السورية، والجائز التطبيق، ينفي جميع القيم اإلنسانية، وتعترضها المفاهيم 
الدارجة هذه األيام بحق المواطن وبحق المواطنة، وهي ترصيد ظاهرة محددة أي نظرية 

ي مواطنين ليسوا من بني قريش على التقليدية المنشأ والتي اطمأنت إلى توزيع أراض "االستيطان "و"التعريب"
، سيجعلهم أآثر قوة وعددا، وهي محض افتراضات آرتونية مرشحة (واهللا يعلم من أي حقل هم  )المغمورين 

 "من حيث الحقوق والواجبات وأمام مشهد  "المواطنة  "للتداعي واالنهيار، وإنها ستقف عاجزة أمام مشهد 
ما دام مسقط رأس آل نظرية هو التاريخ، وحقل اشتغال  .رامته فوق أرضه وحقه بالعيش والتمتع بك "اإلنسانية 

آل نظرية هو التاريخ، وان آل جديد يستجد في هذا التاريخ إن آان مستخلصا من عقول تدعو إلى تطبيق 
النظريات والقرارات التي تقضي حاجة اإلنسان وباألخص المواطن، ويستتبع بالضرورة إعادة تواؤم أو موائمة 

 .نظريات قابلة للتطبيق في آل زمان ومكان 
أما قرارات ونظريات أسياد التعريب ومشتقاته، هي نظريات زائفة وساذجة وال تاريخية، إن آان الدهر أآل 
عليه وشرب وأصبحت النظريات القابلة للتطبيق في زماننا هذه، هي اإلنسانية والحداثة والتمدن ومجتمعاته 

.æî‹ÑÈóåî‡à@ @



BINXET is Newsletter of Western Kurdistan Association-London, No: 28 15

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

==========================================================  

  
  ان الحقوق ال يتصدق بها احد، انما الحقوق تؤخذ بالقوة

 ===================================================================== 

@ @
¹a@L‡ya@béi@×‡—nî@ý@×íÕ¨a@çaòíÕÜbi@‰‚üm@×íÕ¨a@b@ @

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

ñíä©a@×í“Éà@‡á«@„ï“Üa@ŠínØ‡Üa@Löa‡é“Üa@„ï’@ßaíÔc@æà@ @

@À@óîŠíÜa@pa‹ibƒ¾a@ênÑn‚c@ñ‰Üa10M5M2005@ @

èí“à@ênru@âïÝmì@pí¾a@ôny@êjî‰Ém@ó@À@êÝèc@¶a@1M6M2005@ @
@óåî‡à@À@êmŒbåu@öaŠì@çbäa@çíïÝà@x‹‚óšbÑnäýa@‹Ånåîì@êïÙjî@ðÝ“àbÕÜa@ @

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

óîïÝ−ýaì@óïi‹ÉÜaì@óî†‹ÙÜa@pbÍÝÜbi@óïäìÙÜýa@båmbzÑ–@¶a@‹ÅäaZ @
@
www.knc.org.uk 
www.kncscandinavia.com 
www.western-kurdistan.com 
www.westernkurdistan.org.uk 
www.rojavatv.org.uk 
www.jemalnebez.com@
www.jawadmella.com@@
www.jawadmella.net@

ç‡åÜ@À@çbn†‹Ø@Òznà@Šbj‚a@¶a@ÚÜ‰Øì@ë‰è@båm‹“åÜ@óÕibÜa@†a‡Èýa@¶a@‹Åäa@ @
ðÜbnÜa@Âia‹Üa@ôÝÈ@óïäìÙÜýa@båmbzÑ–@|nÐ@À@óï²ŠbnÜa@bÑïØ@æ—y@óåî‡à@ˆbÕäa@ßíy@båm‹Ø‰àì@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z

www.westernkurdistan.org.uk 
@ @



BINXET is Newsletter of Western Kurdistan Association-London, No: 28 16

ójnÙàì@Òznà@Šìm@tízjÜaì@pbaŠ‡ÝÜ@óïäbîÜa@pbáÅå¾aì@óî†‹ÙÜa@óïÜb§a@Øn†‹çb@ @

@ @

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

@

 

@@@  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ç‡åÜ@À@çbn†‹Ø@Òznà@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ç‡åÜ@À@Ö÷bqíÜa@pbÑï’Šaì@óî†‹ÙÜa@ójnÙ¾a@

@
@

Òznà@Ø¾a@Êïá§a@æà@íu‹ä@L†aí¾a@ÒÝnƒ·@ë‡îìm@¶a@óub¢@çbn†‹@À@êäíÙÜ@jÙÜa@ñŠb›¨a@Ëì‹“¾a@a‰è@À@óáèb
Š‡—¾a@çíÙî@sïy@Lç‡åÜ@óïäbîÜa@óá–bÉÜa@Àì@biìŠìc‡ïyíÜa@@ÞÙÜ@ñ†‹ÙÜa@taÝÜ@μïº†bØýaì@μrybjÜaì@μŠa‡ÜaN @

www.westernkurdistan.org.uk@


