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 ...! )رآالقشة التي تقصم ظهر البعي: القضية الكردية ( 
  )القضية الكردية في سوريا إنموذجًا ( 

  علي الجزيري: بقلم 
  

ين ، نلتقي من حين آلخر،               ر مثقف     لي أصدقاء آثر من العرب ، يعملون في مختلف المواقع ، من مثقفين وغي
سراء و           اون في ال اء غد أفضل                    في األفراح واألتراح ، ونتع ع لبن ا نتطل الضراء ، ونتقاسم شظف العيش ، مثلم

  .ألجيالنا القادمة 
ه                              اه ، إال ان ة ، وال أشك في صداقته وال في نواي     ولي بين هؤالء صديق عزيز، أعرفه عن قرب حق المعرف

ا      فمرة تراه يتألم لضحايا الحروب الطاحن     .  يحيرني بموقفه من القضية الكردية العادلة دومًا         ة التي تجري رحاه
راه                       يا ، وت في مجاهل افريقيا السوداء ، وتارة أخرى تراه يتأسى لضحايا الفيضانات التي تجتاح جنوب شرق آس
اك في                       سابقة أجريت هن سبق ، في م ال قصب ال د ن ًا ألن حصانًا من أصل عربي ق ر فرح اد يطي ة يك تارة ثالث

ة الع   ن الجالي ه م اء جلدت د أبن تراليا أو ألن أح ي    اس ة ف ات الرئاس ي انتخاب از ف د ف ة ، ق ا الالتيني ي امريك ة ف ربي
  ! .االرجنتين 

ى التأمل ، هو أنك حين تفاتحه بقضية من                 دعوك ال ستوقفك وي     أجل ، هذا حق مشروع ، لكن الشيء الذي ي
ذا   قضايا الكرد الكثيرة ـ مهما آانت صغيرة ـ تراه مترددًا في مناصرة الشعب الذي يقاسمه الهموم ،    وفوق آل ه

د أن       ردي ، بع شفاهي الك ن االدب ال ة م ه حكاي ّص علي ا اضطررُت أن أق اع ، مم ى النخ ي حت ه أمم دعي بأن ي
ا          ) تيريز( إقتطفتها من تلك الحكايات التي دونها شاعرنا المرحوم          صعيد ، وفيم ذا ال ى ه ، لما لها من دالالت عل

  :يلي ملخصها 
وب            آان الي ) مال  (     ُيروى أن رجل دين      أن من يتصدق بث ان يكرر ب ( مل الوعظ واالرشاد في رمضان ، فك

ا في اآلخرة                   ) آالبية   الى عشرة أمثاله ذه االسطوانة        . في دنياه ، سيمنحه اهللا سبحانه وتع سمع ه ه ت وآانت ابنت
اة وخطر                 ه الفت ْت علي ْت في  يوميًا مرات ومرات ، الى أن مر ببيتهم ذات مرة مسكين يرتدي ثيابًا ممزقة ، فعطف

  .بالها أن تتصدق عليه بكالبية والدها 
    وفي صباح العيد ، طلب منها والدها المال أن تأتي له بالكالبية الجديدة التي خبأها ليوم العيد ، لكنه ذهل حين         

اه                    : سمعها تقول    ا أبت ام ي ذ أي ا من اب بيتن ّر بب ر م ا لفقي ا ، وح       . لقد منحته ى فعلته ا عل ه ووبخه شتم المال ابنت ين  ف
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وم ، رد المال                    ه آل ي سمعه من ا آنت               : تذرعت المسكينة بقوله وما آانت ت صدقة ، انم انني حين تحدثت عن ال
  !.أقصد آالبيات اآلخرين وليست آالبيتي أيتها البلهاء 

ة           ين صاحبي العربي ، فكانت بمثاب ّل بيني وب     وال أخفيك ـ عزيزي القارىء ـ أن الحكاية آانت سببًا لجفاء ح
ا                          ال وم ، من اخوتن ى الي قشة التي قصمت ظهر البعير، وأرجو من اهللا تعالى أال تقصم الحكاية ظهور من تبقى ال

  .العرب والترك والفرس ، ممن يناصرون قضيتنا العادلة 
ذا           ضًا عن مواقف صديقنا األممي ه     ولو أمعنا النظر اليوم في سياسات الدول ومواقفها ، لوجدناها التقل تناق

ذآر    ) المال( نها ليست أقل إزدواجية من مواقف       أو أ  د               . السالف ال ة من جدي رة ، إشتدت األزم ة األخي ففي اآلون
ة و                  ة من جه يا االتحادي ة روس ين جمهوري از ، ب ا   ( في منطقة القوق وم إحدى           ) جورجي شكل ذات ي التي آانت ت

ة أخرى   ن جه سابق م سوفييتي ال اد ال ات االتح ره ،. جمهوري د ذآ ن المفي ة وم شمالية والجنوبي يتيا ال (  أن أوس
ديم       ) مقاطعتان صغيرتان مساحة وسكانًا      ذ الق ا من ام    ( آانتا تتمتعان بالحكم الذاتي في إطار جورجي ذ أي أعني من

ه                       ) االتحاد السوفييتي    ذا حق شرعي تكفل وم عن إستقاللهما ، وه ان الي ، وبدعم من روسيا وبتحريض منها تعلن
حق األمم في تقرير مصيرها بنفسها ، لكن ما يثير العجب أن سوريا التي تضطهد شعبنا              مواثيق األمم المتحدة و   

وادره في          )  مليون نسمة   3( الكردي الذي ينوف تعداده      ه وآ زج بقيادي ة ، وت ه القومي سط حقوق ، وتجرده من أب
سجون وآخرهم  و: ( ال ي سوريا و مشعل تم ساري الكردي ف د سكرتير الحزب الي د موسى محم اطق محم  الن

ستقبل  ار الم ة لتي ات العام سيد عضو مكتب العالق ران ال ي سوريا وعم ستقبل الكردي ف ار الم م تي الرسمي بإس
ة         يس الجالي راهيم رئ كري اب سوري وش ردي ال ديمقراطي الك اق ال ة للوف سقية العام ضو المن د ع الل محم وط

ه             وتتسارع سوريا اليوم الى مؤازرة الموقف ا       ) . الكردية في السعودية     ن في الوقت ذات ه ، وتعل لروسي وتبارآ
  ! ...على المأل ـ نهارًا جهارًا ـ بأن القضية الكردية خط أحمر 

ا ،                  إن هذا الموقف يذآرنا بموقف ترآيا التي تستنكر السياسة المنتهجة ضد صهر العنصر الترآي في بلغاري
م   سياسة أخطر شأنًا وأآثر انتظامًا وبأس [ :وتمارس في الوقت نفسه      لحة أآثرفتكًا ضد األآراد منذ سنوات ، وه
ة     (   ]في عقر دارهم و وطنهم شيكجي ـ ترجم داهللا ـ    . د : آردستان مستعمرة دولية ـ البروفسور اسماعيل بي ر عب زهي

  . ) 52الصفحة 
وم التحتم           زلعمري أن سياسة عرجاء آهذه ـ بعج    و الم الي فافية ع ا النجاح ، ألن ش ن يكتب له ا ـ ل ا وبجره ل ه

ول ان                             ا في وسعنا الق سياسية ؛ آم بح الممارسات ال اء ق شكل من األشكال إخف الماآياجات والتي غدت عاجزة ب
ة                         ة إذا تمت إشاعة ثقاف ة جامع ة الوطني تحقيق الوحدة الوطنية ليس مرهونًا باألساليب الزجرية ، بل تكون الهوي

  .  ل ثقافة إقصاء اآلخر وإستعداء العرب على الكرداالعترف باآلخر و تم إحترام التنوع االثني والديني وإستئصا
====================================================================== 
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‹ÉÜa@ ÞØb“¾aì@ óïåàÿa@pbäbnÝÑÜaì@ óïbïÜa@…ì‹“Üa@æà@‡î¾a@tì‡y@¶g@jØì@pbàŒÿaì@ óïuíÜíî‡îfia@pbà†b—nÜaì@ óïÔ

@ÞÉÑm@ðØ@óšŠbÉ¾a@õíÔ@ ãbàc@ óyínÑà@óybÜa@oäbØ@ íÜ@ báïÐ@ béqì‡y@Êåàì@ béåà@óîbÔíÜa@ çbÙàfibi@çbØ@Üa@óî†b—nÔýa
bïÑ÷b ì@bïåî†ì@bïÔ‹È@ò†‡Én¾a@båmbÉánª@Âì@ð a‹Ôíº‡Üa@ðÈíÜa@‹“ä@ôÉà@À@ðib°fia@béÝÉÐN@ @

číÝ‚@Þ›Ð@čçhÐ@âÝÉÝÜì@õ‡à@¶g@¶ìÿa@óuŠ‡Übi@†íÉî@LóÕÜbÉÜa@båÝØb“à@óÝØb’@ôÝÈ@Üa@ÞØb“¾aì@pbàŒÿa@æà@óà‡Õn¾a@ßì‡Üa@
@óÝÕn¾a@ pbïÜbÉÑÜa@ æà@ bèÌì@ ñ†aíåÜaì@ pbî‡nå¾aì@ pbibÕåÜaì@ pbïÉá§aì@ layÿa@ êjÉÝmì@ ênjÉÜ@ ñ‰Üa@ öbåjÜa@ Šì‡Üa

Ûbåè@óî‹¢@ó’båÜaNNN@ L‹ ÿa@ čçdi@ói‹vnÜa@onjqc@sïy@ßbïuÿa@kî‹“m@ Šbà@À@Øÿa@ùjÉÜa@ Þčáznm@óï‹Üa@Ì@
@Âjš@ôÝÈ@òŠ†bÕÜa@ò‡ïyíÜa@óé§a@ðè@óïàíÙ¨a@pbü¾a@ čçdi@ð“îíénÜa@ÉjÜa@ëŠí—nî@báØ@ïÜì@óï a‹Ôíº‡Üa@óÐbÕrÝÜ

ßì‡Üa@ Šíàc@ïmì@ÂiŠìANNNénibÔŠ@æÈ@pbàíÙ¨a@ ŽôÝƒnm@@bà@ânî@æÜ@ñ‹îínÜa@ôzå¾a@ a‰è@ÞráÐ@L_@ôÝÈ@óïïÜíjÜa@ b
@óšŠbÑÜa@óï a‹Ôíº†@þÜa@kïÜbÿaì@pbŠbá¾a@ òd ì@æà@óàíÙa@pbøÑÜa@ ŠíÑä@¶g@çbïyÿa@kÜbÌ@À@ñ†üm@Üa@Êána

òíÕÜbi@ãbÅåÝÜN@ @
@båiíÉ’@Êà@ÞàbÉnÜa@õ‡Ü@öð’@ÞÙi@Šbrønýaì@ðÔíÑÜa@‘ánÜaì@ñíÝÜa@oåÉnÜa@æà@õì‡u@ý@êädi@‡ïØdnÜa@æà@‡i@ý@båèì

Üabåäa‡Ýi@ ‹îímì@ öbåi@À@ðï÷‹Üa@ ĆkŽ—ŽÉÜa@ðè@NNN@pbî‹¨a@×þ g@È@ béïÝÈ@ðib°fia@bnÑäýa@æÈ@Þî‡i@ý@êägì@ L
@‹‚łbi@ ÓaÈfiaì@ bèÌì@ óïåî‡Üaì@ óïàíÕÜa@ óî†‡ÉnÜbi@ Ša‹Ôfiaì@ µå aíáÝÜ@ óïbÿa@ ×íÕ¨a@ çbášì@ óï a‹Ôíº‡Üa

nà@ðbï@‡ÕÈ@È@òŠa†fia@À@êØa‹’gì@êàaygìð a‹Ôíº‡Üa@ÖÐaínÜa@ë‡åNNN@pbÑ’bÙ¾aì@pb“Ôbå¾a@laíic@|nÑåm@ðØ@L
Ša‹ÕÜbi@ Ó‹ @ ñc@ Šbrøng@ Öåà@ æÈ@ a‡ïÉi@ béïÈa‹—à@ ôÝÈ@ båmbäíÙà@ÒÝn¬@µi@ báïÐ@ L@båäa‡Ýi@ òíÔ@ îÉm@ êäd’@æà@ bà

ïÍm@tì‡¨@óïyí¾aì@óÑ–bÉÜa@óïìc@×‹“Üa@ãbîÿa@ë‰è@À@óïÕïÕ¨a@ó ‹Õà‡Üa@lí–@bé÷bÕmŠgì@×‹m@ombi@õØ@pa
@béibyŠ@À@ÖÕznîì@Ščínmì@kèdnmì@bénïÐbÈ@‡ïÉnm@ðØ@ñØ‹¾a@ÂčÝnÜa@ò‡ÕÈ@æà@˜Ýƒnm@çc@b@ðÍjåî@båäa‡ÝjÐ@Llaíiÿa

ïï¸@ñc@çì†@béàaíÔc@óÐbØ@µi@óïÕïÕ¨a@óØa‹“Üaì@òaìb¾aì@Ób—äfiaN@ @
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ô¤‹¾a@ð a‹Ôíº‡Üa@öb›ÑÜa@¶g@Þ–ínÜa@Þuc@æà@í¯@çc@ðÍjåîìi@ý@óïuþÈ@paí‚@L†bÉnfi@a†bu@bØa‹y@âØa‹ä@çc@Þ@ò
@ðÕi@L@æîŠíéÕ¾a@béibz–ÿ@óiíÝ¾a@×íÕ¨a@ò†bÈg@êäd’@æà@ðÈíä@ïÍnÜ@óubna@óïÝ‚a‡Üa@båmbyb@¶a@óïbïÜa@òbï¨a

ôÕjî@bîb›ÕÜaì@çív“Üaì@ãíáa@óÐbØ@ßíy@ÖÐaínÜa@bîaà@ˆaízngì@óî†‡ÉnÜbi@Ša‹Ôfia@čçdi@ßíÕä@çc@ò‡ïØÿa@óäbá›Üa@ÞčÙ“î@
@bäûbic@ béi@ ŽâžÝy@ b¾bÜ@Üa@ çíäbÕÜaì@ Ö¨a@ óÜì†@ ËíiŠ@À@çbàdi@”ïÉÜa@ ‡Ì‹Ü@ ×ínm@Üa@ båiíÉ“Ü@ Þ›Ðc@ ÞjÕnà@ öbåjÜ

óà†bÕÜa@båÜbïuÿì@båÜ@béi@âÝ®ìN@@ @
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]@ 

©a@a‰èòŠb’g@êïÑÙm@êïjåÜaì@ÖïÝÉm@çì‡i@Ô@‘íÔ@æÈ@ò‹Í—à@òŠí–@©a@a‰è@çÿ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAAA

çì†üî@ÛíØ‹Ø@óåî‡à@Ýª@À@óïäbáØÜa@óÝnÙÜa óïäíäbÕÜa@µáïÜaAAA 

årna@óÝu@À@ïá©a@p‡ÕÈ@ÛíØ‹Ø@óÅÐb«@Ý@óï÷b11@O9@O2008ób÷‹i@ã @Ýa@ï÷Š@ðÝÈ@ŠbØŒŠ@‡ïÜa
µáïÜa@õ†c@LÛíØ‹Ø@Óbåøna@óáÙ«@æà@bÔ@Ší›¢ì @çíÙ¾a@ÛíØ‹Ø@óåî‡à@Ýª@À@óïäbáØÜa@óÝnÙÜa@öb›Èc@óïäíäbÕÜa

@æàI21@Haí›È @ÞÙ’@ôÝÈ@µÈŒíàI6@H@óïï÷‹Üa@pbïàíÕÜa@æà@ÞÙÜ@öb›Èc@tþrÜaIóïi‹ÉÜaì@óî†‹ÙÜa óïäbáØÜaì@H@í›Èì
óïäbáØÜa@óÝnÙÜa@çíÙnmì@Lóøib—Üaì@ça‡ÝÙÜaì@æàŠÿa@æà@ÞÙÜ@‡yaì @ò†bÜa@æàI@ðàþfia@†b¥ýa@æà@ôÝåïm@âbÔ@îŠ†g

æà@ðÝÐbÕÜa@åàì@×a‹ÉÜa@çbáØÜ @æà@oîa‡è@ŠbáÈì@ðäbáØÜa@óÜa‡ÉÜa@ly@æà@ßýŒ@p†íuì@óïäbáØÜa@óéj§a@ly
æáØŠím ôÝÈÿa@Ýa@æà@Š‡ïy@ñŒíÐì@µÝÕn¾a@çbáØÜa@óØ‹y@æà@îÉÜa@‡jÈ@ðàbì@ôÝîa ðÔa‹ÉÜaH@öb›Èÿa@ðÅy@‡Ôì@L

Ëb»fibi@óÅÐba@Ýª@óÕÐaíà@çbáØÜa. 
dåè@ÚÜˆ@‡Éi ôÝÈ@oîí—m@æà@õ‹u@bà@çdi@a‡Øüà@ój›nÕà@óáÝØ@À@ÛíØ‹Ø@öbåic@óÅÐba@Ýª@ï÷Š çbáØÜa@ðz’‹à@íè@

ßbÔ@sïy@âéåïi@báïÐ@çí‚fnàì@çíÑÜfnà@ÛíØ‹Ø@kÉ’@çc@ôÝÈ@‡ïØdm: @båmbÐþ‚@âÌŠ@båädi@Ê»c@bÉÝÜ@ßíÕä@çc@Êïnä
ŠbÉ’@çcì@bÉà@”ïÉÜa@Êïnä@båähÐ @Éi@ëŠí—î@báØ@ý@óÅÐba@À@ÊÔaíÜa@Šc@ôÝÈ@Öjàì@†íuíà@ð‚fnÜaì@”îbÉnÜa

paíåÕÜa Ö÷bÕzÝÜ@êîí“m@æà@óš‹Í¾aN 
énäa@kÕÈìêjnÙà@À@ðÝÈ@ŠbØŒŠ@‡ïÜa@ôÕnÜa@óÝ§a@öb @âbÕm@ßíy@sî‡¨a@Ša†ì@óïäbáØÜa@óÝnÙÜa@öb›Èdi@™b©a

ß†bjmì@pbïÜìü¾aì@pbÝÜa @µÝa@µi@Šaì†ÿaIóåî‡¾a@Ýªì@óÅÐba@ÝªHôÝåïm@îŠ†g@‡ïÜa@‹–@‡Ôì@L 
Üa@ç‡î†@íè@a‰è@çc@t‡¨a@óïÍnÜ@p‹›y@Üa@öbjäÿa@pýbØíÜ@‡î‡§a@×a‹ÉIóï a‹Õº‡Üa @óïÕïÕ¨a@óØŠb“¾aì@ÖÐaínÜaì

kÉ“Üa@pbøÐ@ÞÙÜ@HÝª@óÝïÙ“m@À@ãíïÜa@ÖÕ¥@‡Ôì @Ýa@öb›Ècì@óÅÐba@Ýª@ï÷Š@ò†bÉÜ@ë‹Ù’@bî‡jà@Lóåî‡¾a
óÕrÜa@âézåà@ôÝÈ ÛíØ‹Ø@òîÉÜa@âénåî‡à@öbåic@óà‡‚@À@âè‡éu@õŠb—Ô@çíÜ‰jï@æî‰Üa@çbáØÜa@öb›ÈŁÜ Ùi@óÐb

béÑ÷aí ì@bémbïàíÔ. 
óî†‹ÙÜaì@óïi‹ÉÜa@µnÝnÙÜa@öb›Èc@çc@ë‹Øˆ@‹î‡§a@æàì @óà¾a@óïÔbÑmýa@kyì@LóÕib@óÝu@À@âéïÝÈ@oîí—nÜa@@‡Ô

k—åà@çhÐ@ÞnÙÜa@ÚÝm@µi æà@ðÝÐbÕÜa@åà@‡ïÜa@íè@õíÔÿa@|’‹¾aì@çbáØÜa@ó—y@æà@íè@ÛíØ‹Ø@óåî‡à@Ýª@ï÷Š 
ì@LóïäbáØÜa@óéj§aóïi‹ÉÜa@óÝnÙÜa@ó—y@æà@Ýa@ï÷Š@k÷bä@N@ @

ëíj“¾a@†Š@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ãa@ïÙ“à@ðØìý@‡ïÜa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ò©a@óÕibÜa@ë‰è@ôÝÈ@óÈ‹Üa@êuíi@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@aíéjåm@çc@çì†ímì@óèíj“à@óÜb‹Üa@ë‰è@çc@çíÜíÕmA@@ @

âØ†Š@À@†Šì@bà@ôÝÈì@ânjnØ@bà@ôÝÈ@bï÷u@âÙ“Ôbäÿ@ðÜ@aíza@N@óÜbÕ¾a@c‹Ô@âÙädi@ânî‹Ôc@‡ÕÜ@[ïÙ“à@ðØìý@ñ‡ï
@béädi@‡ÕnÈaìó—ï‚Š@ðèì@óïåàÿa@òéuÿa@ÞjÔ@æàNöð“Üa@À@ã§bØ@ïÜ@âî‹ÙÜa@ñˆbnc@bî@†bÕnÈýa@N@âÙäc@ì‡jî@båè

óÜbÕáÝÜ@àÿa@Š‡—¾a@æà@æî‡Ødnà@ânÜ@Nóïåàÿa@pbé§a@bèŠ‡—à@óÜbÕ¾a@ë‰è@çc@çì‡Ødnà@båädi@aíÜíÕm@çc@¶ìÿa@æà@çbØ@A
juì@Šíudàì@‡Ôby@æà@çíÙî@çc@‹‚ła@æÅÜa@™í—£@bàcçb@Nóïåàÿa@pbé§a@õ‡yg@íèì@Š‡—¾a@çc@¶g@båi@†íÉî@b›îc@N@a‰è
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@ ñ‡ï@ âÙädi@ ðyíî@M@@ïÙ“à@ ðØìýM@@b¹gì@ [ÚÜˆ@ çíà¤@ ý@ âÙäc@ æà@ âÌ‹Übi@ óïåàÿa@ pbé§a@ ¶g@ óÜbÕ¾a@ çíjåm
ã§bØ@ïÜ@oÑÝc@báØ@†bÕnÈýaì@çì‡ÕnÉmN@ @

çc@ênï›Õi@âÝà@ñ†‹Ø@ÞØ@ôÝÈ@êäc@ïÙ“à@ðØìý@‡ïÜa@õ‹î@ŠbéÄgì@L‡ÕåÜa@À@í©a@êÜ@Ö±@ôny@[á“ÜbØ@báÝÈ@çíÙî@
kÉ“Üa@a‰è@kï—m@Üa@pbáÝ¾aì@tŠaíÙÜa@çd“i@bèÌì@Lèbá§a@ëbjnäa@oÑÜì@LlíïÉÜa@A@¶g@êjnåî@ö‹¾a@ÞÉ°@âÙ¨a@a‰è

ò—jÜa@æèìì@‹ÅåÜa@‹—Ôì@båjyb–@õ‡Ü@Öå¾a@óØbØŠ@NNNˆ@oÐÔa@‡Ô@äc@ïÙ“à@‡ïÜa@æà@êáéÐc@bà@p‡uì@bà‡åÈ@bjä
@ÚnÑîì@pí¾a@‹Ånåî@báåïi@ [Êib–ÿa@†‡È@bèèb»@õ‡Énm@ý@óï—ƒ’@Óbn‚a@æà@çíÜíéî@†‹ÙÜa@ðÑÕràì@ñ†‹ÙÜa@ãþÈfia

êåà@Óýła@pbø·@Š‡Õm@óî‹“i@óÈíáv·@Ëí§a@ N@µÐì‹Éà@Ì@ †‹ÙÜa@æ®@båÜ@ a†íïÔì@ a†ì‡y@Ê›î@ïÙ“à@ðØìý@ïÜc
@béà‡Õm@ÜbØ@Lbåmbà‡‚ì@bå b“åi‡îîì@bàbÈ@µ½@‰åà@óï›ÕÝÜ@óî†‹ÙÜa@layÿa@pa†bïÔ@A@oÝÝÙm@Üa@pbà‡©a@ë‰è

óÙy@ævì@ a†íàbÈ@ báåïÜ@×‹¢@b›îc@pbà‡©a@ÚÝm@ouínm@ báØ@ _båÕ bå¾@ kî‹ÉnÜaì@ öb—yfiaì@ãa¨bi@ N@Þ›Ðc@ b·Š
ò‡ïa@ Šaˆe@óšbÑnäa@æà@pcm@ bà‡åÈ@óï›ÕÝÜ@óî†‹ÙÜa@layÿa@ bénà‡Ô@óà‡‚@ Na@‹‚eì@pa†bïÕÜa@ ë‰è@béî‡ém@Üa@‹qf¾

@báåïi@[óïÜbr¾a@êmaì†cì@sÉjÜa@Ãbï@æà@âè†íÝu@çí–ì@öbáÅÉÜa@öýüè@ aìŠc@ˆbÕäg@íè@çíÑÕr¾aì@ãþÈfia@âéÉàì@pbØ‹¨aì
@ÚøÜìc@ L†‹ÙÜa@ ò†bÔ@ bécŠ@ ôÝÈì@ êi@ óØ‹¨a@ ÞÍ“m@ ôny@ LÞÌb“¾a@ êÑmc@ æà@ aŒíÈì@ a‹ÕÐì@ bÈíu@ †‹“à@ çíïÝà@Ò—ä@ píà

Ègì@Lˆa‰ÐÿapbáÝ¾a@ë‰è@ëb¤@óïÉÝÜa@À@bàì†@íè@ñ‰Üaì@ð÷a‹¾a@Ìì@Þšbå¾a@Lñ†‹ÙÜa@ÒÕr¾a@Êà@LÛaˆ@êàþN@@†íÉåÜ@ÞØ@ôÝÈ
ïÙ“à@ðØìý@‡ïÜa@êi@áéma@bà@¶g@Zbäbjuì@aŠíudàì@a‡Ôby@ðä‡uíÐ@Nñ†bïc@kÝÜ@óïjÝm@íè@êi@oáÔ@bàìN@ @

éšŠc@pŠ†bÌ@‡Ô@Ý÷bÈ@õŠc@bà‡åÈ@ðm‹÷bq@Šírm@ÊÔaíÜa@À@‡vnÜ@óàbáÕÜa@ßíy@âï¦ì@óïÜbjÜa@ÊÔ‹Üa@æà@âï‚@À@”ïÉnÜ@b
Æ÷bÕÜa@Òï—Üa@‹y@æà@béi@ÞÅnnÜ@óáï‚@béåà@Êå—nÜ@óïÜbi@bÔ‹‚@‡¤@ìc@béÕàŠ@‡@Þuc@æà@j‚@ò‹Ø@béïÐ@N@†ím@b›îc

béäbÙ@pbàdÐ@ béi@ Þy@ öbiì@ çdØ@ óïÜb‚@ozj–c@ ‡Ô@ õ‹ÕÜa@ÚÝm@ çc@ ‡uc@ bà‡åÈ@ ñ‹Åä@À@ bïä‡Üa@ N@ ôÝÈ@ôÑ²@ýì@ðØìý
@ßbmŠc@p‹vè@‡Ô@ Lâè‡vánÜ@pbØínÜbjÜaì@ óïäìÙÜfia@ ÊÔaí¾aì@ ãþÔÿaì@æÜÿa@ñåm@æî‰Üa@µÝšbå¾a@ öýüè@çc@ïÙ“à

âéèb¤@båØb@öýüè@Û‹±@ì@Lj‚@ò‹Ø@æÈ@br¢@ßíéa@¶g@âéjÉ’@N@aíä@æà@âubèÿ@óïåàÿa@pbé§a@ÉÐ‡n@âÉä
bÈíu@‹vé¾a@‹“jÜa@æà@çíïÝà@Ò—ä@Ac@ðÙÜ@ênïäbiŒì@ãbÅåÜa@‘a‹y@ðä‹udnn@LïÙ“à@ðØìý@ñ‡ï@Öåà@ky@L‡ïØ

Êib–ÿa@ †‡Éi@ bèèb»@óï—ƒ“Ü@ aíÜíèì@ aì‹àŒì@ aíÝj @ æî‰Üa@ÚøÜìc@ |›Ðc@ A@Û‹yc@ ðÙÜ@ óïåàÿa@ òéuÿa@ÉÐ‡n@ âÉä
©aì@óïäbäfia@pbáÅå¾a@aíjÜdî@ðÙÜ@[êïïå ìì@êïÑÕràì@†‹ÙÜa@õ‡Ü@ðäbäfiaì@ íÜa@á›Üa_sÉjÜa@óÝ@‡š@óî@ @

@LsÉjÜa@pbƒ¾@óïäbª@óà‡‚@ðè@õ‹ÕÜa@ ë‰è@öþ‚g@çc@‡uíÜ@LþïÝÔ@íÜì@ Lðäbäfia@âØáš@ânÉuaŠ@ânåØ@íÜ@ñ‡ï
êi@Þ±ì@Þy@báÈ@êèbjnäaì@†‹ÙÜa@‹Åä@Ó‹—Ü@íè@Ûaˆ@ßbÕnÈa@ìc@a‰è@Óbn‚a@çc@‡uíÜì@N@ßíy@óïàþÈfia@óv›Üa@ë‰èì

¶g@‹ÕnÑm@Üa@pbï—ƒ“Üa@ë‰èsÉjÜa@óàþ@Ša‹Õný@‡ïØc@çbáš@íè@Lþ–c@Lóîèbá§a@ò‡ÈbÕÜa@@N@†‹ÙÜa@íÈ‡î@ênjnØ@bà
@æà@˜Ýƒnm@ðÙÜ@LsÉjÜa@óÝÜ@öbáÜa@æà@óî‡è@pöbu@Üa@LóqŠbÙÜa@ë‰è@¶g@óïäbäfiaì@óî©a@pbáÅå¾a@ëbjnäa@oÑÜ@¶g

ò‡yaì@óÉÐ†@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@Nfia@béÉà@çìbÉnîì@kïÜbÿa@ë‰è@Êjnm@ðéÐ@çíÙî@b·Š@Lêïïå ìì@êïÑÕrà@ôÝÈ@òìþÈ@ñ†‹ÙÜa@ãþÈ
‡—Ôì@ðÈì@çì†@æà@çìbÉnÜa@a‰è@A@ñ†bïc@æà@‹àdi@knØcì@aŠíudà@çíØc@ÒïØ@LïÙ“à@ðØìý@Lñ‡ï@bî@âÙÑäc@ânjby@þè

–@óïåàÿa@òéuÿa@–ÝÜa@ÞÕÉÜaì@Öå¾a@ânáÙzna@þè@_båÜbïy@sÉjÜa@|÷b›Ð@ aìÜ@bÉÜaì@ †‹ÙÜa@íÈ†c@ bäcì@@çíÙî@çc@âï
_êäbïØ@ôÝÈ@aí›Õåî@ðÙÜ@ëÌì@•íjÜ@Š¾a@ðÉîì@êïÝÈ@bÉÜa@kÜìc@çdi@ðä‹àdîì@óuŠ‡Üa@ë‰è@¶g@bïjÌ@ñŠíÜa@æàÿa@ @

@çíà‡¦@âØ‡uíÜ@ðy@áš@ìˆì@‡îb«@ÞÔbÈ@õ‡Ü@båáÙnyaì@ë‰è@âÙnibnØ@À@ânäc@êi@ânáÔ@bàì@bäc@êi@oáÔ@bà@bäŠbÔ@aˆg
@‡î‹’@çíïÝà@Ò—ä@lby@ôÝÈ@æàÿa@ò†bÝÜ@óîbÈ‡Übi@aíàíÔ@âq@âØáš@aíÉuaŠì@óÜbÕ¾a@aíÉuaŠ@ñ‡ï@_”ïÉÜa@óáÕÜ@Þuc@æà

âéèbj’cì@ öbáÈÜaì@ ò†bÕÜaN@@óÈb“i@ ãbàc@Ò¤‹îì@néî@ aáš@ÚÝàc@åÙÜì@ LâÙîbÕ·@b’bä@oÜì@ bÐì‹Éà@oÜ@âÉä
ðm‡Ýu@i@æà@Þ÷ba@âÙÜa@ a‰@Þ–b¨a@Ëí§a@ Nçc@¶g@ðÙicì@k®c@Llìˆc@ L×yc@oÑ²@çc@¶g@æ÷cì@ LðÈíà†@Ò¤@

öýüè@òbdà@Þuc@æà@óï÷aía@µyaíÜa@ËŠb–c@ñ‡yíÜì@òubÈ@ðÑä@õŠc@bäcì@Lµäÿa@N@LêÙÝàc@báØ@aáš@çíÙÝ¸@ý@‡ïØc
Ê÷b§a@‡î‹“Üa@êÙÝº@báØ@aŠíÉ’@çíÙÝ¸@ý@báØ@NôÉj’@âÙäíi@âÉä@N@çíÝ—nm@ñc@oääýa@çíà‡ƒnmì@ò‹ÿa@ôÝÈ@çíàbåmì
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bÉÜbiÉjÜa@ âÙ›Éi@ Êà@ çíÑmbénm@ Lçì‹ibƒnmì@ L@ N@çíš‹Õm@ Þi@ LóïÝá§a@˜—ÕÜa@ ônyì@ oÙåÜaì@ pbïznÜa@ çíÜ†bjnmì
öbÌ@ ýì@ ò†bì@ þi@Šÿa@•Ñîì@ bÈíu@ Ší›nî@ çíïÝà@Ò—åÜa@ ðm‡Ýu@i@ báåïi@ [‹råÜa@ çíjnÙmì@ ‹É“Üa@ N@ðäbÉî@ íéÐ

@ÄbÑ¨aì@ò†bÕÜa@æà@‡ï@Ò‚@báåïi@LóàbáÕÜa@æØbàc@ßíy@æî‹àÿabÈíu@çíïÝà@Ò—ä@píà@æà@Øcì@Þuc@íè@êmbïy@ôÝÈ@N
@Šíud¾aì@ŠbÉn¾a@âýbiì@ßíéa@bäc@µy@À@[ðäbäfia@á›Üaì@ íÜa@á›Üaì@ð¨a@‹áï›Üa@íè@âØáš@ñ‡ï@bî@âÉä

‹“i@çíïÝà@Ò—ä@ˆbÕäg@¶g@Löýüè@ˆbÕäg@¶g@íÈ†c@óïåàÿa@òéuŁÜ@ÊibnÜaì@‡Ôb¨aì@Z@b‚íï’@öbäì@ýbÑ c@æî‡ÉÕà@Lôš‹àì
µÔíÉàì@NNNâÙÕåà@ky@Lñ†bïc@ÞjÔ@æà@bÈíÐ‡à@çíØc@A@‡ïÜa@Šb—äc@æÙÜì@_âÙåïi@æà@†‹“à@çíïÝà@Ò—åÜ@Šb—äc@‡uì@Þè

@çc@æÙº@ý@_Ò©a@ôÝÈ@bubvnya@óîŠíÜa@paŠbÑÜa@ãbàc@pa‹èbÅ¾a@¶g@çíÈ‡îì@ÊÔaínÜa@êÜ@çíÉá°ì@çì†íuíà@Ònƒ¾a
@dmc@bäcì@áš@kyb–@çíØcöýü@N@b·Šì@LðÝrà@çíÜíéªì@ðÝrà@öbi@âè@b¹g@LöbáÈŒ@ýì@ò†bÔ@aíïÜ@âèì@öa‹ÕÐ@âéÐ

@óï‡Ôì@óïå íi@båÉ ì@óïåàÿa@òéuŁÜ@óà‡‚@âèŠbî†ì@âèa‹Ô@aì‹vè@b›îc@âè@LïÙ“à@ðØìý@Lñ‡ï@bî@âÙÕåà@ky
µÑnƒ¾a@ ò†bÜa@AóÉÔ‹¾a@âï©a@À@öýüè@æà@âéåà@bäc@âÉä@ NïÐ@l‹Ína@ýì@æàÿa@¶g@äíjåm@bà‡åÈ@Ó‹—nÜa@ a‰è@âÙ

æàÿa@‹àdiì@æàÿa@æà@ÊÐaì‡iì@N@‡÷bÕÜa@Óbn‚a@ôÝÈ@óïÍnÜa@béåà@óîbÍÜa@oäbØ@ênjnØ@bà@çdi@ÚÝm@âÙmbjnØ@æà@oáéÐ@bà
êibïÍi@b@Þïrà@ý@óqŠbÙi@óî†‹ÙÜa@óàÿa@kï—n@bè‡Éiì@‹ b¬@æà@êi@Þzï@báÈ@ŠbÅäÿa@Ó‹–ì@âïÈÜaì@NåïÝÈ@ôÑ²@ý@b

@çíïÝà@Ò—åÜa@æà@âÙî‡Ü@ôÝÌc@íè@Êib–ÿa@†‡È@æÈ@‡îî@ý@ë†‡È@èb»@âïÈŒ@çdi@öbåj§aì@çìŠíud¾aì@çì‡Ôb¨a@æ®
”ïÉÜa@óáÕÜ@Þuc@æà@†‹“à@ñ†‹ØN@ @

@Öî‹ @ æÈ@ ïÜì@ LóïäìÙÜfia@ ÊÔaí¾a@ ôÝÈ@ æÙÜì@ LËíší¾a@ a‰è@ ™í—£@ kmbÙnä@ çc@ïÙ“à@ ðØìý@ ñ‡ï@ bî@ âØíÈ†c
Þïºfia@ Nçc@ aíÜìbzÐ‹‚ła@ båà@ ‡yaíÜa@ âÝÅî@ý@ôny@êjmbÙnä@ bà@ aì‹“åî@ çdi@ óî†‹ÙÜa@ ãþÈfiaì@ ÊÔaí¾a@ aíÉåÕm@@ N@báØ@ âÉä

@bà@ôÕÝî@ôny@óàÿa@öbáÅÈ@óï‡Ô@‡š@ßíéa@êjnÙî@bà@‹“åÜ@bäíÈ@ânäc@ aíäíØ@æÙÜì@LÓì‹Éà@Ì@ðädi@óîa‡jÜa@À@‹Øˆ
‰è@c‹vnî@ñ‰Üa@kÉ“Üa@a‰è@æà@óäbèfiaì@öaŠ†Œýa@æà@êÕznîêïÝšbåàì@ëˆa‰Ðc@óï‡Ôì@óà‹y@ôÝÈ@ŒìbvnÜbi@çbj§a@aN@ @

ÂÕÐ@‹Ø‰ÝÜ@Z@‹“åm@@aˆb¾¾a@æà@ðädi@ìc@çbjuì@‡Ôbyì@Šíudà@ðädi@âÙÝrà@aì‡°@c@_ÚÝm@ÜbÕà@óÐì‹É¾a@óî†‹ÙÜa@ÊÔaí
óïåàÿa@pbé§a@õ‡yg@Na@Êub›à@ÖÝÕm@çc@oÐbƒÐ@óÕïÕ¨aì@Ö¨a@ÜbÕà@À@p‡uì@ÊÔaí¾a@ÚÝm@Ñä@çc@ãc@Êub›à@ý@òýaí¾
_óï a‹Õº‡Üaì@†bï¨a@@Lòc‹§a@âÙïÐ@ðycì@ñ‡ï@âØ‹Ù’c@âØ†Š@À@béåÈ@È@báØ@ÜbÕà@õín«@ânáéÐ@bÕy@ânåØ@çg

a‰èên“Ôbåà@æÙº@†‹i@ čðÝÈ@†Š@ñ‰Üa@‡ïyíÜa@ânädÐ@[@N@jÉnÜaì@ò‹èba@À@âÙmc‹u@ôÝÈ@ß‡î@b¹g@[öð’@ôÝÈ@a‰è@ß†@çg
Ð@ kyì@ âØ‹ b‚@ À@ ßí°@ báÈpýbÕ¾a@ ë‰è@ ßbràc@ æà@ êäìc‹Õm@ b¾@ âÙéN@ðmbï¥@ âÙÜ@ L†íi@ ânà†ì@@@@@@@@@@@@@@@@@

ñìbÔ‹Üa@‡ïÉ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@com.gmail@raqawi@ @

@ @
@óïnîŒ@óyíÜ60\60@ñŠíÜa@ãbÅåÜa@â÷a‹§@ðiìŠìýa@†b¥ýaì@ò‡zn¾a@âàýa@Þèb¤ì@bîŠí@À@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@ÞnÔ@Þr¸@Lçaíu@íic@çbåÑÝÜ@â

a@kÉ“Üa@Ö¢ð’bÑÜa@ãbÅåÜa@a‰è@‡š@óàa‹ÙÜaì@ÑåÜa@æÈ@ËbÐ‡ÝÜ@þ@ñc@ÊÐ‹î@@ñ‰Üaì@käˆ@çì‡i@âén¾aì@ßÈýaì@b¾a@ñ†‹ÙÜN 
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bïäbî‹i@À@çbn†‹Ø@l‹Ì@pbïÉ»ì@pbáÅåà@ðÝr¿@Ëbánug@ @
@ãíî@À17@M8@M2008@ÞáÉÜa@xbénäg@ôÝÈ@båÔbÑma@ôÝÈ@ëbä†c@µÉÔí¾a@æ®@æÝÉä@Lçbn†‹Ø@l‹Ì@óïÉ»@‹Õà@À@@Û“¾a

óïÜbnÜa@ÃbÕåÜbi@µjà@íè@báØ@ÚÜˆì@óïäbîÜa@óybÜa@ôÝÈZ@ @

1N @çì‡i@ ò‹èbÅà@ óîc@ óïÈ‹’@ ã‡Èì@ Lbïäbî‹i@ À@ óî†‹ÙÜa@ õíÕÜa@ Êï»@ ñc@ Êïá§a@ óØŠb“·@ pa‹èbÅ¾a@ óàbÔg
Šìb“nÜaN@ @

2N ‡ïa@ŒìŠíåÜa@‡ïÉi@ßbÑnyýa@Þrà@b›îc@óØ“à@òŠí—i@óàbÉÜa@pýbÑnyýa@óàbÔgN 
3N ñÿ@ báÜa@ ã‡È@pbáÅå¾a@ âïïÕm@ À@ bäŠbÉ’@ çíÙî@ çc@ ñc@ LÓa‹ ýa@ æà@ Ó‹ @ ñc@ ßb›ä@ À@ æÉÜa@ çbØ@˜ƒ’@

óïäbrÜa@ óuŠ‡Übi@ ðmdnÐ@ õ‹‚ýa@ paŠbjnÈýa@ bàc@ LðàíÔ@ ‘bc@ ôÝÈ@ ™bƒ’ýaìÞrà@I@@óî‹÷b“ÉÜa@ Lóïi¨a
bèÌì@óïáïÝÔýaìNH 

4N i@×bÑmýa@a‰è@¶a@ãbá›äýa@¶a@õ‹‚ýa@pbï—ƒ“Üaì@pbáÅå¾a@óÐbØ@íÈ‡äêïÐ@†Šì@b·@ãanÜýa@Ã‹“N 
5N o¸@i@×bÑmýa@a‰è@óïám@Bå§bïäbî‹i@À@Û“¾a@ÞáÉÝÜ@çbn†‹Ø@l‹Ì@óB 

óî†‹ÙÜbiì@ZHevkarıya Civata Rojavay Kurdistan li Îngiltera @@@ @

óîïÝ−ýbiì@@@@@@@@ZWestern Kurdistan Coordinated Committee-UK  
6N a@a‰è@nÉî@bÑäc@†Šì@b·@ßþ‚g@ñcbïÌý@×bÑmýN@ @

Bbïäbî‹i@À@Û“¾a@ÞáÉÝÜ@çbn†‹Ø@l‹Ì@óå§B@ @

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

@béåÈ@óî†‹ÙÜa@óØ‹¨a@p‡Énia@Üa@óî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@óàbÔgì@çbn†‹Ø@ßþÕng@óÜdà@Ûbåè
ò‡î‡È@b aí’cLa@pbáÝÙÜbi@bèŒb°g@‡î‹ä@óïÜbnÜa@ò‹—nƒ¾Z@ @

@çbn†‹Ø@âïÕm@@Ùîb@óïÔbÑma@Þrà@ò‹÷bu@óïÜbîàa@pa‡èbÉàì@pbïÔbÑma@kuí·@¶ìýa@óï¾bÉÜa@l‹¨a@‡Éi@báïÐ

íÙïiãbÈ@@1916@çaŒíÜ@ ò‡èbÉàì@@ãbÈ1923@æ íÜa@öauc@onÑm@çc@oÈbna@pa‡èbÉ¾aì@pbïÔbÑmýa@ ë‰èì@LbáèÌì@
m@@béåÙÜì@ÉjÜa@ê›Éi@æÈ@ñ†‹ÙÜaa‡znàì@a‡yaì@ðÕi@ñ‰Üa@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@onÑm@ça@Ên@bÉÜaì@óÕå¾a@ßì†@âÝÉmì@L

@êÝØ@Âìýa@×‹“Üa@ôÝÈ@‹ï@óm‡yì@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@ÖÕy@ báåïy@„îŠbnÜa@ ðÑÐ@ a‡u@ñíÔ@‡yí¾a@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@ ça@ b›îa

@óî†‹ÙÜa@óî‡ï¾a@óîŠí aàýa@Þrà@ÚÜˆ@ôÝÈ@òrØ@óÝràa@Ûbåèì‡åa@æà@oáÙy@Üa@nyì@‹—à@†ì‡y@ô@ÞjÔ2500@ãbÈ@
@óîŠí aàa@‹‚ła@ßbr¾aì@Lóî†‹ÙÜa@óîŠí aàýa@À@òÍ–@óîýì@‘ŠbÐ@óÕåà@oäbØì@çbÝÜa@ðiíîýa@æî‡Üa@þ–@ñ†‹ÙÜa

â–aíÈ@âÙy@ñ‰ÜapbîŠí aàa@@ò‹èbÕÜa@À@µïá bÑÜaì@Ö“à†@À@µîíàýaì@†a‡Íi@À@µïbjÉÜa@@óåî‡¾aì@óÙà@À@æî‡’a‹Üaì

Ììãþýa@ †þi@ æà@ bè@ ÞjÔ@1000ãbÈ@@ NNNNNóïáïÝÔýa@ layýa@ ò‹èbÄ@ âÈ‡i@ çbn†‹Ø@ Þn¥@Üa@ ßì‡Üa@ oàbÔ@ a‰Ü@
ðàíÕÜa@ßb›åÜa@oïnÑm@¶a@óïÈa‡ÜaóàbÔfi@ðÈa‡Üa@çbn†‹Ø@Þn¥@Üa@ßì‡Üa@†ì‡y@æáš@bb›ä@‹—yì@óî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@@

ì@óî†‹ÙÜa@õíÕÜa@oïnÑm@‹ÍÜ@ ò‹èbÄ@Š‹Ùnm@ý@ðÙÜÔãbï»@éçbn†‹Ø@×‹’@À@çbn†‹Ø@óîŠíãbÈ@@1946@@ÛŠb’@Üa
béïÐ@ ôÑ—à@ ßa‹å§a@çbn†‹Ø@ líåu@ æà@ ðäaŒŠbjÜa@ì@ çbn†‹Ø@ l‹Ì@ æà@ b’bi@ Þï»@ ñŠ‡Ô@ âèÌìì@öauc@ óÐbØ@ æà

òca@çbn†‹ØNNNN@æÙÜì@L@ãíïÜa@óïi¨a@Üaì@ó÷b¾a@pŒìb¤@ly@båî‡Ü@|j–dÐ@êäbn†‹Ø@Þuc@æà@Þšbåî@ly@ÞØì
óøàì@Llayýa@†‡Éi@çbn†‹Ø@@óî†‹ÙÜa@layýbi@óïáïÝÔýa¾aóÝî‰@béa@béÝn¥@Üa@óÜì‡Üa@âbiÚÜ‰Øì@@béïjnåà@ã‹¥@

béi@ÙÑnÜa@†‹ª@Þi@óî†‹ÙÜa@óÜì‡ÝÜ@ÞáÉÜbi@ïÜËíå¿@Ð@L@çbÙ@íè@ÚÜˆnÜañ†‹ÙÜa@kÉ“ÝÜ@ðÕïÕ¨a@oïnÑ@ôÝÈ@þé@çbØì@L

aŠírÜa@ÊáÕm@ça@çbn†‹Ø@Þn¥@Üa@ßì‡Üau@óî†‹ÙÜa@pLaöu@aö@óéuaíà@æà@ß‡i@40ò‡yaì@óÉÐ†@ñ†‹Ø@çíïÝà@N@ @

@ @
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@ça@báØòjÙÜa@pbïz›nÜa@æà@oà‡Ôì@LóÔíà‹à@óïbï@pbï—ƒ’ì@laycì@pbáÅåà@Ûbåè@ @
@†‹ÙÜa@òbdà@lbjc@¶g@×‹nm@@çła@¶gì@Šíàýa@êÐaíni@béjÉ’ì@béÑä@ðéÝm@béåÙÜìóïÕïÕ¨a@ @

Ýº@ý@†‹ÙÜa@çc@À@˜ƒÝnm@Üaìâénàa‹Øì@âèöbà†@ðáznÜ@óî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@çíÙ@Üa@óáÅäýa@óï“yì@æà@
¶ìýa@óï¾bÉÜa@l‹¨a@óîbéä@‰åà@çbn†‹Ø@Þn¥N@ @

@ãbÉÜa@À1984ðÜaíy@çbn†‹Ø@À@çbØ@@2000@qó ‹á“ïæÙÜì@óî†‹ÙÜa@layýa@óÐbÙÜ@ðánåm@@ðÔa‹ÉÜa@ãbÅåÜa@õ‡Ü@çbØ@
Üa@b—Ü@þÜa@Þá±@ñ†‹Ø@çíïÝà@Ò—ä@æà@‹rØc@aì‹šaì@ðÔa‹ÉÜa@ãbÅåÜa@öþáÈ@aíïÜ@óÕïÕ¨a@À@æÙÜì@LðÔa‹ÉÜa@ãbÅå

@‰åà@óî†‹ÙÜa@òŠírÜa@wéåàì@óbïi@Þrán¾aì@LoÕàc@ÛíÝ@æà@bi‹è@ÚÜˆì@oïÕ¾a@ÛíÝÜa@a‰è@aívéåïÜ19961@LãíïÜa@óîbÍÜì@
šìbÑà@À@Þ‚‡î@âq@æàì@‹rØc@ìc@ãbÈ@òÑÜ@ðÔa‹ÉÜa@ãbÅåÜa@lŠb±@ñ†‹ÙÜa@âïÈÜa@çbØ@ˆg@ãbÅåÝÜ@òŠírÜaì@kÉ“Üa@âïÝmì@pb

@óÔþÈ@óîc@b@oïÜ@ða‹ÙÜaì@paŒbïnàýa@óÜdà@çgì@ðÔa‹ÉÜa@ãbÅåÜa@À@ða‹Øì@paŒbïnàa@ôÝÈ@ßí—¨a@Þuc@æà@ðÔa‹ÉÜa
@Þnyg@þrà@òŠíq@çì‡iì@bÕib@béïÝÈ@Þ—y@‡Ô@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@çbØ@ òŠí—Üa@ ë‰è@çÿ@Lçbn†‹Ø@ßþÕnaì@çbn†‹Ø@óÜd·

@ð‹Ø@†‹ÙÜa@óîŠíéá§a@ï÷Š@ð‹Ø@†‹ÙÜa@Þnygì@LßaŒìc@oØŠímì@íäíåîg@oá—È@Þrà@pa‹à@ò‡È@bïØ‹m@À@óîŠíéá§a@ï÷Š
@b›îc@†‹ÙÜa@Þnygì@LçìrØ@âèÌì@ðÝmíÕÜa@ñ‹Ù’ì@íÝ@ñŒíÐì@‡ibÉÜa@b’bi@æ¼‹Üa@‡jÈ@Þrà@pa‹à@ò‡È@b›îc@óîŠí@À

Üa@ñŠíä@Þrà@pa‹à@ò‡È@ça‹îaì@×a‹ÉÜa@À@öaŠŒíÜa@ï÷Š@ð‹Ø@ÚÝà@k—åà@ëb’@Š†bä@ñ†‹ÙÜa@ÞÍ’@ðäa‹îýa@„îŠbnÜa@Àì@‡ïÉ
@ìc@bîŠí@ìc@ça‹îa@ìc@×a‹ÉÝÜ@ïÜ@bÙÝàì@bî†‹Ø@çbØì@Lbäbïi@bè‹rØc@nÉî@ðiíîýa@æî‡Üa@þ–@çbÝÜa@ßbrà@ÞÉÜì@Lça‹îa

Ô@çbn†‹Ø@ßþÕna@óÜd·@‹‚üî@ì@ã‡Õî@@ÚÜˆ@æÙÜì@Lãþýaì@l‹ÉÜa@ÞÙÜ@bÙÝà@çbØ@Þi@bïØ‹mò‹É’@‡ïN@ @
@ù b©a@ÛíÝÜa@b¹gì@kjÜa@âè@aíäíÙî@Lçbn†‹Ø@Þn¥@Üa@óáÅäýa@b—Ü@þÜa@aíÝ¼@æî‰Üa@†‹ÙÜa@çc@ßíÕäì@†íÉä
@óØ‹¨a@çc@‡ÕnÉäì@LñŠíÜaì@ðäa‹îýaì@ðØÜaì@ðÔa‹ÉÜa@ãbÅåÜa@æà@aöu@çíÙm@ðÙÜ@ôÉm@Üa@béÑä@óî†‹ÙÜa@óØ‹zÝÜ

@ßþÕna@Þuc@æà@oÝšbä@íÜ@óî†‹ÙÜa@çbn†‹Ø@Þn¥@Üa@óáÅäýa@b—Ü@þÜa@çíÝá±@Óí@æî‰Üa@†‹ÙÜa@çhÐ@çbn†‹Ø
‡ïÜa@Êib–c@†‡È@âè†‡È@Œìbvnî@æÜN@

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

 الحملة مستمرة
   في جنوب آردستانالسورانية اللغة الكردية الرسميةاللهجة حملة من أجل عدم جعل 

يقوم الدآتور حسين حبش وغيره من المثقفين الكرد بحملة مبارآة ضد البيان الموقع من قبل بعض المثقفين الذين يقترحون 
بجعل اللهجة السورانية اللغة الرسمية لحكومة جنوب آردستان، وإنكار وجود باقي اللهجات وخاصة الكرمانجية التي يشكل 

رية في المجتمع الكردي، واننا في جمعية غرب آردستان نضم صوتنا الى صوت الدآتور حسين حبش المتحدثين فيها االآث
  :وإخوانه من المثقفين الكرد االحرار، وذلك لألسباب التالية

إن إلغاء لهجة يعني حرمان األمة من مخزوناتها ومفرداتها وهذا مناف لمواد حقوق االنسان وآافة القوانين : علميا .1
  .لخاصة باللغات واللهجات وحمايتهاالدولية ا

من % 70من الشعب الكردي، بينما الكرمانجية تمثل أآثر من % 15اللهجة السورانية ال تمثل أآثر من : قوميا .2
  .الشعب الكردي، ومع ذلك اننا لسنا مع جعل الكرمانجية اللغة الكردية الرسمية

ين حيث ستبقى إلى ما ال نهاية، ولكن بإمكان الحكومة الكردية في نحن مع ترك اللهجات الكردية آما هي عليه منذ آالف السن
جنوب آردستان أن تحل هذه المعضلة بإنشاء مجلس لغوي يضم علماء اللغة الكردية بكافة لهجاتها السورانية والكرمانجية 

وتعتمد في آتابتها على والزازا والهورامية واللورية والبختيارية من أجل وضع لغة آردية موحدة تشمل آافة اللهجات، 
االبجدية الالتينية التي ابتكرها االمير جالدت بدرخان في النصف االول من القرن العشرين، نعم ان اللهجة السورانية متطورة 
على باقي اللهجات ويتم طباعة ماليين الكتب والمجالت والجرائد والنشريات بها ولكن مع االسف الشديد ان أآثر من نصف 

ردي في شمال وغرب آردستان ال يستطيعون قراءة حرف واحد منها، إذا هذا الكم الهائل من الطباعة والمبالغ الشعب الك
الطائلة التي يتم صرفها لفائدة األقلية في المجتمع الكردي وبالتالي فإنها ترسخ التفرقة وخلق شعوب ولغات آردية وغيرها 

أبشع من نتائج االقتتال الداخلي، وهذا دليل على أن أعداء الكرد وآردستان من النتائج السلبية التي ستترتب عليها مستقبال 
  ... ينسجون المؤامرات فمرة يقترحون علما جديدا لكردستان أو تغيير النشيد

وللحصول على معلومات أآثر أو ضم صوتك الى هذه الحملة نرجو االتصال بنا على االيميل واالرقام المدونة أعاله أو مع 
@de.gmx@husseinhabasch :  حسين حبش على االيميل التاليالدآتور @

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

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

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

@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@ @
äa@çíïÝà@x‹‚óšbÑnäýa@‹Ånåîì@êïÙjî@ðÝ“àbÕÜa@óåî‡à@À@êmŒbåu@öaŠì@çb@ @

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

 آل متتبع للقضية الكردية في غرب آردستان المحتل من قبل سوريا، حوادث االعتقال الحظي
  .ألبناء الشعب الكردي من قبل أجهزة مافيا الدولة السوريةاليومية واالختطاف 

   
  اعتقال السيد عبد الباقي خلف

خانمي ،من أبناء مدينة  ماف ، أن السيد عبد الباقي خلف بن إبراهيم و -علمت منظمة حقوق اإلنسان في سوريا
-9-11 ، قد تم اعتقاله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس  1959قامشلي ،من مواليد

، بينما آان خارجًا  من محله التجاري في مرآز المدينة ، بما يشبه الخطف ، ودون أن يعلم بذلك أحد ، 2008
اعتقاله ، بحسب ذويه ، وذلك دون أية مذآرة قضائية ، ودون بل و دون معرفة الجهة  األمنية التي  قامت ب

  .معرفة األسباب الداعية إلى ذلك،ليبقى معزوًال عن العالم الخارجي حتى ساعة إعداد الخبر
 ماف تطالب بإطالق سراح السيد عبد الباقي خلف  ، وتطالب بالكف عن -منظمة حقوق اإلنسان في سوريا

هات األمنية دون مذآرات رسمية صادرة عن القضاء،  وتطالب آذلك بإطالق االعتقال الكيفي من قبل الج
  .افة معتقلي الرأي في  سجون سورياسراح آ
  قامشلي

13-9-2008  
 ماف -منظمة حقوق اإلنسان في سوريا

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

  تصريح حول 
شهرعلى خمسين متهمًا آردياً على خلفية المسيرة السلمية احتجاجًا على الحكم بالسجن ستة أ

  اغتيال الشيخ الخزنوي
 ماف ، بناء على ما جاء في خبر صحفي للزمالء في المرصد السوري -علمت منظمة حقوق اإلنسان في سوريا

ستة أشهر بحق  حكما بالسجن 14/9/2008أن قاضي الفرد العسكري األول بدمشق قد أصدر اليوم األحد 
 القامشلي في   التي جرت بمدينة   مدعى عليهم على خلفية التظاهرة االحتجاجية خمسين آرديا سوريًا

 اثر مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي في ظروف غامضة ، وحضر جلسة اليوم المحامون خليل  5/6/2005
  . ة واأللمانية فائق حويجة وممثلون عن السفارات األمريكي– إبراهيم حكيم –معتوق 
إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية "  السوري   العقوبات  من قانون307 وفقا للمادة   الحكم وصدر

 المحاآمة   إحدى جلسات  حضر  لمن  أشهر  أربعة   إلى وخفض الحكم"والحض على النزاع بين الطوائف 
 وقدح وذم   الشغب  إثارة   بخصوص   العام ق وإسقاط دعوى الح  وحساب مدة توقيفهم من مدة العقوبة

 قرارا قابال للطعن بالنقض خالل ثالثين 2007 عام    في  الذي صدر  الرئاسي  بالعفو اإلدارات العامة لشمولها
    الحكم  للذين صدر   وجاهيا أو بمثابة الوجاهي وقابال لالعتراض   بحقهم  الحكم  صدر  للذين يوميا بالنسبة

   . غيابا  بحقهم



BINXET is Newsletter of Western Kurdistan Association-London, No: 45 10

  :والمتهمون الذين تتم محاآمتهم طلقاء هم 
  

  
  . فرحان صبري عبد اهللا-1
  . إبراهيم سليمان عبد اهللا-2 
 حكمت عبد الحميد سليمان -3 

  .قوسي
  . عبد السالم محمد سعدون-4 
  . عصمت محمد نذير حسن-5 
  . عدنانمحمد سليم عبد اهللا -6 
  . رستم درويش درويش-7 
  . محمد عباس العلي-8 
  . جوان محمد خان-9 
  . آامل أحمد معو-10 

  . فرهاد محمد حج يونس-11
  . عبد الرحمنمحمد عبدو-12 

  . رودي طه حمي-13
  . آنعان محمد إبراهيم-14
  . باسم محمد سعيد عثمان-15

  . والت محمد أمين عوجه-16 
  . بلنك عبد الفتاح عوجه-17 

  . ريبوار بوسكي بن جعفر-18 
  . أحمد محمود عمو-19 
  . هازم فرزند حاج-20 
  . أحمد صالح إبراهيم-21 
  . مزآين حسين محمد-22 
 برزان حسين حجي عبد -23 

  .الحميد
  . عبدالسالم شاآر محمد-24

  . سوار نوري حبو-25 
  . رزآار حسين صالح-26

  . حسين خليل خليفة-27 
  . فرحان أحمد حاجي-28 

  . زيور محمد صالح شيخو-29
  .د خالد محمد نجيب محم30

  . مسعود أحمد حسين-31 
  . فيصل عبد اهللا أوسي-32 
   سليمان عثمان زهر الدين-33 

  . رمضان حسن حسن-34

 عبد المحسن محمد -35 
  سليمان

  .نذير محمد علي عبدي-36 
   فهد محمد صالح درويش -37 

  . علي عبد الباقي عمر-38
  . آانيوار خليل عبد اهللا-39

 فرحان يوسف الحجي بن -40 
  .معصوممحمد 

  .أنس عبد الجليل رسول-41 
  .  أحمد خليل أحمد-42 

  . عالء محمد سراج عيسى-43
  .خالد صالح عثمان-44 
  . شيار أحمد شرو-45 
  . والت حسين عثمان-46 
  . فراز ميزرعبد اهللا -47 
  . يوسف غريب حسين-48 
  . زيور نذير حسين-49 
  . أيمن نذير محمد-50 

   
خمسون الذين تتم محاآمتهم قد توقفوا لمدة شهرين من قبل ،على خلفية المسيرة وآان هؤالء المتهمون ال 

 بعيد اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وتم التقاط الكثيرين 2005-6-5السلمية التي تمت في مدينة قامشلي في 
أ في مثل هذه منهم من شوارع المدينة عشوائيًا ، لمجرد أنهم آرد، على عادة الجهات األمنية التي باتت تلج

 بما آان قد تّم ، وآانت هذه المحاآمة - آنذاك قبل اعتقالهم -الحاالت إلى هذا األسلوب ، رغم عدم سماع بعضهم
قد نقلت في األصل من مدينة قامشلي، إلى دمشق ، وآانت الجلسة الماضية مخصصًة ألخذ إفادات الشهود ، 

 لم يكونوا جميعًا في موقع - آنذاك- ، ألّن من تم اعتقالهم وهم من سلك الشرطة ، حيث تعتبر شهاداتهم مطعونًة
واحد ، بل ولم يتّم هذا التوقيف من قبل مجّرد جهة أمنية واحدة، بل إن الجهات األمنية فّرقت هذه المسيرة 

 بإطالق النار بشكل عشوائي مّما أّدى إلى إصابة عديدين، بجراح خطيرة ، وآان ينبغي محاسبة من أطلق النار،
قبل أي إجراء آخر، ناهيك عن إنه تّم سلب ونهب وتحطيم أثاث وواجهات الكثير من المحال التجارية أمام أعين 

السلطات، ولم يتّم التعويض لهؤالء المنكوبين ، ناهيك عن أّن هذه المحاآمة غير قانونية ، أصًال ، حيث نقلت 
نه تتم محاآمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وهو من مكان الحدث إلى مكان آخر، دون أي مسوغ قانوني ، بل إ

  ...! بدوره غير قانوني
   

 عليها،فهي تطالب   إلى هؤالء المتهمين بسبب عدم وجود أدلة    ماف إذ تطالب باسقاط التهم الموجهة-منظمة
الف لكافة القوانين، بتقديم آافة الجناة الحقيقيين الذين آذوا المواطنين، وأطلقوا النار عليهم ، و ذلك على نحو مخ

مما يشكل انتهاآًا صارخاً  لحقوق اإلنسان ، آما تطالب بإنهاء االعتقال السياسي، وإنهاء تقديم المدنيين أمام 
  . آافة معتقلي الرأي في السجونمحاآم عسكرية ، أو غير دستورية، وإطالق الحريات العامة، وإطالق سراح 

  دمشق 
14-9-2008  

   ماف-ي سوريامنظمة حقوق اإلنسان ف
www.hro-maf.org  

  لمراسلة الموقع
maf@hro-maf.org  
  لمراسلة مجلس األمناء

com.gmail@kurdmaf  
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  " ...بالمنع " جهات مختصة  
   تمنع مراسلون بال حدود من دخول سوريا 

  
ر ة التعبي سوري لإلعالم و حري ستنكر المرآز ال دام ي سورية إق دود ال ى الح لطات الهجرة و الجوازات عل  – س

رار من                           ى ق اء عل ك بن سورية و ذل ( اللبنانية على منع وفد من منظمة مراسلون بال حدود من دخول األراضي ال
  . بحسب موظفين في وزارة اإلعالم السورية و الذين رفضوا تحديد هذه الجهات المختصة) جهات مختصة 

ا ر مين ل من روبي ان آ دود و آ ال ح لون ب ة مراس ام لمنظم ين الع شرق ، ر األم سم ال سة ق اجر سموني  رئي و ه
دافور        ، األوسط و شمال أفريقيا بالمنظمة       سوا       ، باإلضافة إلى الصحفي باتريك بويفري و المصور الصحفي فران

ورون  ين باإلضافة إل        ، وداب سوريين المعتقل بعض عائالت الصحفيين ال ة ل ارة تفقدي ام بزي ون القي ضم  ين اء ي ى لق
ره في دمشق                  ر بمق ة التعبي سوري لإلعالم و حري ه المرآز ال ا إلي د    . مجموعة من الصحفيين دع د ق ان الوف و آ

سبت   وم أمس ال سورية ي دود ال ز الح ي مرآ اعات ف ع س ة أرب ى 13/9/2008أمضى قراب ة عل  بانتظار الموافق
  . دخولهم األراضي السورية لكن دون جدوى تذآر

ر من     و ليستعيد اإلعالم حقوقه  تناضل يوميًا  منظمة لخدمة المصلحة العامة: مراسلون بال حدود ع أآث اون م تتع
ائل      مئة مراسل لفضح االنتهاآات اليومية لحرية الصحافة في العالم عبر ى مختلف وس إرسال بيانات صحافية إل

املين ا و  اإلعالم وتنظيم حمالت تحسيسية للرأي العام، ائل     تدافع عن الصحافيين والع ين في وس رفين والفني لمحت
زاالن       اإلعالم المسجونين أو ذين ال ي ذيب الل ة والتع  المضطهدين بسبب نشاطهم المهني آما تفضح سوء المعامل

دول،             ر من ال ددين في وطنهم ،          و  يمارسان في عدد آبي دعم الصحافيين المه ا  ت  تناضل في سبيل الحد من            آم
صحافة،   ت الرقابة ومحاربة القوانين الرامية إلى ة ال ى تحصين أمن الصحافيين وال    ت و قييد حري سيما في   سعى إل

ة مراسلون بال حدود                            ، مناطق النزاع  ة شراآة مع منظم د وقعت اتفاقي ام ق و آانت دولة قطر في مطلع هذا الع
رز        د اب ار أح ر مين سي روبي صحفي الفرن ه ال ولى إدارت ذي ت صحافة ال ة ال ة لحري ز الدوح شاء مرآ ضي بإن تق

 .ين عن حرية الصحافة في العالم المدافع

ر ضل األآب ذآر أن الف دير بال ن الج ا فرحات   وم سوري عط صحفي ال ضية ال ى ق ا عل ضوء عالمي سليط ال ي ت ف
ة مراسلون بال                 ود لمنظم ل يع سوري المحت سورية في الجوالن ال وطن ال دة ال مراسل التلفزيون السوري و جري

ه   –ر سموني  على األخص الزمالء روبير مينار و هاج     -حدود   ه و ذوي  حيث قامت المنظمة باالتصال مع محامي
إطالق                  ا ب ه فيه دل اإلسرائيلي تطالب ر الع ى وزي الة إل ه و إرسال رس ددة باعتقال و إصدار العديد من البيانات المن

سوري                 ون ال ه إدارة التلفزي ة           -سراحه فورا وذلك في ذات الوقت الذي رفضت في وزارة اإلعالم آنف ع ل ذي يتب  ال
ة         -ذآرال سوري لإلعالم و حري ا آل من المرآز ال  نشر خبر قبول األمم المتحدة في جنيف الشكوى التي تقدم به

 و التي تتعلق بذات الصحفي  23/10/2007التعبير و الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ضد دولة إسرائيل بتاريخ           
  .عطا فرحات

  
ة التي           إننا في المرآز السوري لإلعالم و حرية التعبير إذ         ة األمني ق للذهني تنكارنا و رفضنا المطل  نعرب عن اس

ا وجود   ا  نهائي م  يفاجئن ة ل ة و الدولي ا أو اإلقليمي ة منه ة سواء المحلي ع المؤسسات الحقوقي ا التعامل م تم فيه ( ي
صة  ات مخت سوداء   )جه وائم ال ب و الق اء و الحج المنع و اإللغ وريا، ب ي س  .  ف

الم و ح   سوري لإلع ز ال ر المرآ ة التعبي   ري
 

14/9/2008  
=====================================================================  

óïÐbÕq@òì‡ä@ @
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   التشييعمجبوريةلتطبيع إلى اكورد لبنان من خيار 
  
  و ـمـريـوري بـن
  

يعتبر الكورد من األقليات العرقية التي قطنت لبنان منذ القدم، مثلهم في ذلك مثل بـاقي األقليـات اللبنانيـة                    
الكريمة، وقد غلبت عليهم روحية التمسك بلغتهم األم وبثقافتهم وبتراثهم اإلثني الخاص بهم وأخذوا بالحسبان               

 ربط تلك الروحية القومية بخيار اإلندماج السكاني مع محيطهم اإلجتماعي واإلعتـزاز بإنتمـائهم               ضرورة
  . اللبناني الذي يعتبرونه إنتماء وطنياً لطالما دافعوا عنه في السراء والضراء

نفسهم خيار  وألنهم كانوا وال يزالون مجرد أقلية قومية ضعيفة ال حولها لها وال قوة، فقد إختار كورد لبنان أل                 
التطبيع مع الجو السائد واإلهتمام بالشأن العام واإلحتكام للغة الحوار وتعزيز صالت الرحم مـع جيـرانهم                 
العرب السنة والشيعة والمسيحيين والدروز واألرمن وغيرهم، ال بل إنهم رضخوا لشروط اآلخرين الـذين               

حكـم  : اتية غير متوازنة وخاضعة لـشريعة     نظروا إليهم وقابلوهم بمنظور دوني وفرضوا عليهم معادلة حي        
  !. ؟...القوي على الضعيف

ورغم اإلستخفاف المجتمعي والتهميش السياسي الذي لحق بالكورد اللبنانيين علـى مـدى العـصور التـي                 
إستغفلتهم كفئة لها خصوصيتها القومية الكوردية وإستحقاقاتها السياسية وواجباتها الوطنية اللبنانية، ورغـم             

م يستطيعوا أن يشكلوا رقماً صعباً له رسوخية حقيقية في قوام الهيكلية الفدرالية للدولة اللبنانية الحديثة،                أنهم ل 
إال أنهم حافظوا على بقائهم وإجتازوا مختلف الصعاب التي عصفت بهم بمنتهى العقالنية واألساليب الوقائية،               

وماً عن سبل توفير مستلزمات التعايش الـسلمي مـع          التي عوملوا بها، وبحثوا د    ) الدونية(ولم يكترثوا بتلك    
األخرين، ودعوا للدفاع عن وحدة وسيادة واستقالل لبنان، وواصلوا نضالهم لرفع الغبن عن أنفسهم وطالبوا               
بالحصول على حقوقهم اإلنسانية المشروعة، وناشدوا مراراً بأن حق الكورد بالمواطنة ال يقل أهمية وأصالة               

ت اللبنانية األخرى كاألرمن والسريان واالشوريين وغيرهم، ألن جذور الكـورد ضـاربة             عن حقوق األقليا  
بعمق في تاريخ لبنان وحاضره، وألن ساحة الشهداء تشهد بأن الكورد ضحوا بدماء أبنائهم فداء للبنان الذي                 

  . يريدونه سيداً حراً ومستقالً
داً من الجمعيات الثقافية والمدنية التي عملت وتعمل وفق         عد) رغم العراقيل (وللعلم فقد أسس الكورد ألنفسهم      

أنظمة وقوانين الدولة اللبنانية، ولم يسجل تاريخ لبنان المعاصر أي خطيئة كوردية أو خيانة بحق بلدهم، فقد                 
إتخذ الكورد مواقف عدائية من أعداء لبنان، وصادقوا أصدقاءه وإنخرطوا بشكل طوعي في شتى مجـاالت                

جتماعية واإلقتصادية وأسهموا في مختلف الفعاليات الموجودة، لكن أبواب المجال السياسي كانـت             الحياة اإل 
وال تزال موصدة وعصيـة عليهم، فلم يفسح لهم أي فريق مجال المشاركة الفعلية في الحـراك الـسياسي                  

  . ولذلك لم يصل منهم أحد إلى مراكز القرار في البلد
خطابهم اإليجـابي المطالـب بـضرورة       لبنان عن    األحوال، فلم يحيد كورد      وفي كل المراحل ورغم رداءة    

اإلندماج مع تكوينات المجتمع اللبناني ورفضوا اإلغتراب عنه رغم رحلة التغريب القسري التي عاشوها في               
ظل سياديـة وفوقية اآلخرين الذين يحلو لهم تصفير هذه األقلية وإبقاؤها تتراصف علـى هـامش العمليـة                  

؟، أي أن هذا التمازج األحادي الجانب لم يـثمر         ...!ياسية في هذا البلد الساعي نحو المزيد من الدمقرطة        الس
أيضاً ولم ينعكس إيجابياً ولم يرفع من الشأن الكوردي، وقد كان وال يزال محفوفاً بمخاطر سياسة الـصهر                  

 أنحاء كوردستان، حيث يستأثر اآلخـرون       القومي السارية المفعول ضد كورد لبنان إسوة بأشقائهم في باقي         
بالكورد ويحرمونهم من حرية اإلختيار في لبنان الذي يعتبر بلداً عامراً بأطيافه التي لطالما تعاونتْ وشكّلَتْ                
معاً الرافعة الطبيعية التي أسستْ لبنيان البلد بشكل حضاري كي يغدو فسحة ديمقراطيـة لتالقـي األقـوام                  

ف واألفكار والمعتقدات المتجاورة والمتحاورة والمتداخلة في إطار مؤسسات الدولة التـي            والديانات والطوائ 
يفترض بها االلتزام بحقوق األفراد والجماعات على قاعدة الوئام األهلي والتوافـق الـسياسي والمـصالحة                

الواقعي لضرورات  الوطنية، كي يستعيد البلد عافيته ويحافظ على خصائص التعددية التي تقتضي اإلستدراك             
اإلعتراف المتبادل بين مختلف المكونات لتثبيت أشكال إنتظامها التعاقدي الجاذب وليس المخاصماتي النابـذ              

  . الذي من شأنه إضعاف دعائم الوالء للوطن اللبناني
 نمـا وإ لبنان، ليس هذا فحـسب    في حين نجد بأن الحياد اإليجابي وخيار التطبيع مع األخرين، لم ينفع كورد              

ـّة حيث يطلب منهم حالياً ما هو فوق طاقتهم وما ال يرتضون به، فهنالك من الجيـران مـن          أ زاد طينتهم بل
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يطالب الكورد باإلنضمام لفريقهم القومي أو الطائفي أو السياسي بدون إعطائهم أي إمتياز أو حتى أية حماية                 
  . أضحت حاجة ملحة في هذا الراهن اللبناني

نحن بشر ولنا خياراتنا في التطبيع واإلنخراط في صف أية          :  الشارع الكوردي في لبنان فيقول     أما لسان حال  
تعيد لنا إعتبارنا وتحقق لنا مطالبنا، ولسنا مجرد جثـة هامـدة حتـى              تنصفنا و  إجتماعية أو سياسية قد   كتلة  

  . ؟!مذهبية التي عفى عليها الزمن منذ أزمانيجري تشييع جنازتنا في مقابرهم ال
وبما أن الكورد قوم ديمقراطيون بفطرتهم وبطبائعهم اإلنسانية البعيدة كل البعد عن أي تعـصب قـومي أو                  

 من الطبيعي جداً أن يرفضوا اإلنصياع الميكـانيكي الـذي يــفرض             هأو طائفي أو ما شابه ذلك، فإن      ديني  
            يشاؤون من نم أهل لبنان، إلـى دهـاليز الطائفيـة        عليهم لينتـقلوا قسراً من طور التطبيع اإلختياري مع

والمذهبية أو غير ذلك من الفرضيات الميليشياوية الفارضة ألجندتها السارحة والمارحة في الساحة اللبنانيـة               
  . بطولها وعرضها

في الختام ليس بالوسع سوى الدعاء ألبناء شعبنا الكوردي في لبنان بإجتياز هذه المرحلة اللبنانية المـصيرية           
ة دون أن يتعرضوا لمجبورية هجران خياراتهم التطبيعية الحرة في لبنان الدولة المؤسساتية ولـيس               والعصيب

؟، وهنا ال بد من مناشدة رئاسة الجمهورية اللبنانية والحكومة ومجلس النواب والزعماء             ...!لبنان المليشياتي 
ا قدراً من اإلهتمـام بمـشكلة مـواطنيهم         اللبنانيين أياً كانت إنتماءاتهم، ليكونوا في الصورة الحقيقية وليولو        

ـّة                الكورد اآلمنين التواقين لرؤية أنفسهم في قائمة الحسابات السياسية الداخلية، ومنحهم حقـوقهم المـستحق
بموجب القانون اللبناني، وإيالء الرعاية بهم وتقديم الحماية لهم، مع أخذ وجود القوميـة الكورديـة بعـين                  

يفساء اللبنانية وتحقيقاً للعدالة والمساواة بين جميع المواطنين وفق القانون والدستور           اإلعتبار كجزء متمم للفس   
  . اللبناني

===================  
  اسبوعية سياسية تصدر باللغة العربية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان              : مجلة الصوت اآلخر

  م2008 ـ 9  ـ3 ـ التاريخ 209ـ العدد  
================================================================  
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يبث راديو غرب آردستان برامجه اآلن على االنترنيت، باللغات الكردية والعربية واالنجليزية والترآية 

 :اقتراحاتك ومساهمتك على مدار الساعة، أنقر الرابط التالي لتستمع إليه، ونحن بحاجة الى. والفارسية
www.knc.kurdblogger.com 
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