
من  الكردي  الشعب  خاضها  التي  النضالية  التجربة  ان 
اجل ممارسة حقه في تقرير مصيره في ظل معاداة الدول 
التي انقسمت فيما بينها كردستان وتقاطع مصلحة االنظمة 
الحاكمة لهذه الدول مع بعضها من جهة ومع الدول الكبرى 
قضية  حساب  على  بينها  فيما  واالتفاق  اخرى  جهة  من 
كانت  التاريخية.  المنعطفات  كل  وفي  الكردي  الشعب 
الكردية  السياسية  الحركة  التجارب  بان تغني هذه  موجبة 

بالدروس والعبر. 
ولعل جمهورية مهاباد الديمقراطية الكردية نشاة وانهيارا 
من التجارب النضالية الكردية البارزة والتي يمكن اسقاطها 

بكل ما احاطت بها على واقعنا اليوم.
فقد تبلور الفكر القومي الكردي بشكل واضح في كردستان 
ايران في فترة ما بين الحربين العالميتين كامتداد لنضاالت 
الشعب الكردي في هذا الجزء من كردستان وما شهده من 
تطورات سياسية واجتماعية مهمة ففي عام ١٩٤٢ تاسس 
اول تنظيم سياسي باسم جمعية بعث كردستان والذي تحول 
الى الحزب الديمقراطي الكردستاني عام ١٩٤٥ بزعامة 
والصراعات  المتغيرات  الى  اضافة  قاضي محمد  الشهيد 
قوات  دخلت  حيث  المنطقة  تلك  في  اشتدت  التي  الدولية 
الحلفاء ايران عام ١٩٤١ لمواجهة النفوذ االلماني وتمدده 
واستطاعت القوات االنكليزية ان تسيطر على جنوب البالد 
الشمالية ومن ضمنها  المناطق  السوفياتية على  القوات  و 
منطقة كردستان بينما ترك الوسط لشاه ايران وعمل هذا 
اتفاقية مع السوفيات والبريطانين ينص  االخير على عقد 
خروجهما  من  والبد  احتالل  قوتا  اعتبارهما  عدم  على 
بدات  اساسها  وعلى  أشهر  ستة  التتجاوز  زمنية  بفترة 
ايران تهدد بالشكوى لتنفيذ االتفاقية واضحت ايران منطقة 
نفوذ دولي يبحث كل عن مصالحه ولم تعد القضية الكردية 
السياسية  الصفقات  ضمن  اال  واتفاقاتهم  معاهداتهم  في 

واالقتصادية لهم. 
بالتناقضات وصراع  المفعمة  المرحلة  تلك  ان  يخفى  وال 
اجواء  خلق  على  جهة  من  ساهمت  قد  الدولية  المصالح 
السوفيتي وان  النفوذ  الديمقراطية وخاصة في منطقة  من 
انشاء  على  االسهام  في  مهما  عامال  شكلت  االجواء  هذه 
جمهورية مهاباد الديمقراطية الكردية في ٢٢كانون الثاني 
السياسية  المكاسب  كاحدى  محمد  قاضي  بقيادة   ١٩٤٦
للنضال الكردي وبدعم من القوات السوفياتية وقد شهدت 
عشر  احد  تتجاوز  لم  والتى  زمنيا  القصيرة  التجربة  هذه 
اللغة  مجال  في  التقدم  نحو  واندفاع  وزارات  انشاء  شهر 
القضية  تحريك  الى  اضافة  وغيرها  والزراعة  والفن 
الكردية دوليا اال ان اسبابا متعددة خارجية وداخلية ساهمت 
اهمها  لعل  الفتية  الجمهورية  لهذه  السريع  االنهيار  في 
على  الهيمنة  في  البريطاني  االمريكي  السوفيتي  الصراع 
المنطقة وكان اكثر المستفيدين من ذلك الصراع الحكومة 
بعد  نفوذها  منطقة  من  السوفيات  انسحب  حيث  االيرانية 
حصولها على امتيازات نفطية لم تلتزم بها حكومة طهران 
لالراضي  واستخدامهم  الغربية  الدبلوماسية  انتصار  بعد 
االيرانية كقاعدة للعدوان على الدولة السوفياتية و ارتضت 
جمهورية  تاركا  والعقائدية  العسكرية  بالهزيمة  االخيرة 
كسب  من  طهران  حكومة  عملت  حيث  لمصيرها  مهاباد 
حلفاء دوليين ليهاجم الجمهورية الفتية ويعلن القضاء عليها 

واعدام رئيسها في ساحة جارجرا . 
بخيرات  تمتاز  كردستان  فيها  تتوزع  التي  الجغرافية  ان 
طبيعية كبيرة ووجود كل هذه الخيرات الموزعة بين اربعة 
دول في كيان واحد يمتاز شعبه بالحيوية و يجعل منه قوة 
يكون  وحتى  المنطقة  على  والهيمنة  االستغالل  وجه  في 
الشعب الكردي كذلك عليه ان يدرك ان الدول تتعامل وفق 
مصالحها فما عليه اال العمل للتخلص من االيديولوجيات 
فيها  تتقاطع  التي  الظروف  والبحث عن  الجامدة  والعقائد 
مصلحته مع االخرين واستثمارها من خالل نضاله السلمي 
حتى يتمكن من تثبيت حقوقه وفق العهود والمواثيق الدولية. 
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جمهورية مهاباد الديمقراطية الكردية 
من »دروس وعبر« الكردي  الشعب  خاضها  التي  النضالية  التجربة  ان 

اجل ممارسة حقه في تقرير مصيره في ظل معاداة الدول 

التي انقسمت فيما بينها كردستان وتقاطع مصلحة االنظمة 

الحاكمة لهذه الدول مع بعضها من جهة ومع الدول الكبرى 

قضية  حساب  على  بينها  فيما  واالتفاق  اخرى  جهة  من 

كانت  التاريخية.  المنعطفات  كل  وفي  الكردي  الشعب 

الكردية  السياسية  الحركة  التجارب  بان تغني هذه  موجبة 

بالدروس والعبر. 

ولعل جمهورية مهاباد الديمقراطية الكردية نشاة وانهيارا 

من التجارب النضالية الكردية البارزة والتي يمكن اسقاطها 

بكل ما احاطت بها على واقعنا اليوم.

فقد تبلور الفكر القومي الكردي بشكل واضح في كردستان 

ايران في فترة ما بين الحربين العالميتين كامتداد لنضاالت 

 بالغ صادر عن اجتماع المنسقية العامة لحركة االصالحافتتاحية العدد
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الشعب الكردي في هذا الجزء من كردستان وما شهده من 

تطورات سياسية واجتماعية مهمة ففي عام ١٩٤٢ تاسس 

اول تنظيم سياسي باسم جمعية بعث كردستان والذي تحول 

الى الحزب الديمقراطي الكردستاني عام ١٩٤٥ بزعامة 

والصراعات  المتغيرات  الى  اضافة  قاضي محمد  الشهيد 

قوات  دخلت  حيث  المنطقة  تلك  في  اشتدت  التي  الدولية 

الحلفاء ايران عام ١٩٤١ لمواجهة النفوذ االلماني وتمدده 

واستطاعت القوات االنكليزية ان تسيطر على جنوب البالد 

الشمالية ومن ضمنها  المناطق  السوفياتية على  القوات  و 

منطقة كردستان بينما ترك الوسط لشاه ايران وعمل هذا 

اتفاقية مع السوفيات والبريطانين ينص  االخير على عقد 

على عدم اعتبارهما قوتا احتالل والبد من خروجهما بفترة 

ايران  بدات  اساسها  وعلى  أشهر  ستة  التتجاوز  زمنية 

تهدد بالشكوى لتنفيذ االتفاقية واضحت ايران منطقة نفوذ 

دولي يبحث كل عن مصالحه ولم تعد القضية الكردية في 

معاهداتهم واتفاقاتهم اال ضمن الصفقات السياسية 

في هذا العدد

  المنطقة اآلمنة                    

 آثار األزمة السورية على قطاع التعليم .. قرية
)العباسية  = خربي جهوا ( نموذجا

 حواس عكيد :الحلول العسكرية اثبتت فشلها على امتداد
الثمان سنوات الماضية وال بد من حل سياسي يضمن االستقرار

نوفين حرسان تتحدث تجربتها النضالية
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دور التنشئة السياسية في المجتمعالمنطقة اآلمنة

حق تقرير المصير حقيقة وممارسة

 آثار األزمة السورية على قطاع التعليم .. قرية
)العباسية  = خربي جهوا ( نموذجا

عبد الوهاب أحمد

 إلياس إلياس

 فيروشاه عبد الرحمن
 وائل رسول

دونالد  األميركي،  الرئيس  تغريدة  دفعت 
بعمق  آمنة  منطقة  إقامة  عن  ترامب، 
عشرين ميال داخل األراضي السورية على 
إلى  الدبلوماسي  الحراك  تركيا  مع  الحدود 
اإلقليمي  الصعيدين  على  مستوياته،  أعلى 
لدى  وإرباكاً  هاجساً  وولدت  والدولي، 
التطبيق  أو مستفيدة من  أطراف متضّررة 
لتبدأ  األرض،  على  الموقف  لهذا  الفعلي 
مقنعٍة  إجاباٍت  عن  البحث  رحلة  معها 
لتساؤالت: أين ستكون حدود هذه المنطقة؟ 
وَمْن سيكون  ستنفذ؟ وكيف ستدار؟  ومتى 

المحمي فيها؟
وحامالً  تعقيداً،  أكثر  المشهد  يبدو  كردياً، 
سيما  والتساؤالت،  الشكوك  من  جملة 
غالبية  تسكنها  المعنيّة  المنطقة  وأن 
اإلتحاد  حزب  وسدسرها  كردية،  مطلقة 
تركياً،  به  المرغوب  غير  الديمقراطي، 
تنظيم  ضد  الحرب  في  ألميركا  وحليٌف 

الدولة اإلسالمية )داعش(.
بُعيد موقف واشنطن الجديد، بدأت لقاءات 
ومشاورات أميركية مع تركيا للوصول إلى 
وتبدد  المنطقة،  هذه  مالمح  ترسم  صيغٍة 
مصالحها.  وتحمي  التركية  “المخاوف” 
وفي الوقت نفسه، تحافظ على العالقة مع 
من  وتستفيد  الديمقراطي  اإلتحاد  حزب 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلي  بسالة 
)قسد( في الحرب ضد داعش، وتؤمن عدم 
روسيا  محور  لصالح  القوات  هذه  خسارة 

وإيران والنظام.
سير  تتبع  حركة  تشي  المقابل،  في 
التحركات الدبلوماسية لوفود حزب اإلتحاد 
بأنه  وموسكو،  دمشق  باتجاه  الديمقراطي 
إعالنه  بعد  األميركي،  بالحليف  الثقة  فقد 

مع  كمصطلح  ظهر  المصير  تقرير  اَن 
رو  /وود  االمريكي  الرئيس  مقترحات 
والذي  عشر  األربعة  النقاط  ويلسون/في 
الدولي  القانون  مبادئ  من  بعد  فيما  أصبح 
وبموجبه أعطي لكل شعب الحق في تقرير 
مصيره  ووفق ارادته وما لبثت أن أصبح 
هذا الحق أداة بيد القوى االستعمارية لفرض 

امالءات وشروط على هذه الشعوب.
 المادة ٥٥ من ميثاق األمم المتحدة /رغبة 
والرفاهية  االستقرار  دواعي  تهيئة  في 
بين  لقيام عالقات سليمة ودية  الضرورين 
الذي  المبدأ  احترام  على  مؤسسة  األمم 
الشعوب  بين  الحقوق  في  بالتسوية  يفضي 

وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها /

بشكل  الحق  هذا  تداول  القديمة  العهود  في 
عملي ففي العهد اليوناني كان سببا في وقف 
القتال الدائر بين أثينا وأسبارطة وأساسا« 

لترسيخ دعائم الديمقراطية آنذاك .
في  سببا«  كان  الوسيط  العصر  في  أما 

هناك  كانت  الماضي  القرن  ثمانينيات  في 
من  السوري  الداخل  الى  نشطة  هجرة 
منطقة الجزيرة السورية خاصة من مدينة 
المحافظة  مدن  وبقية  القامشلي  و  الحسكة 
والسبب كان البحث عن العمل بسبب إهمال 
واالجراءات  خدمياً  و  اقتصادياً  الجزيرة 
الجنسية  من  المحرومين  بحق  االستثنائية 
القانون٤٩  بعد  وفيما  الكرد  من  وهم 
وبموجبه منع بناء العقارات فأدى الى تفاقم 

البطالة وبعد ٢0١١ والثورة السورية 
و  المسلح  والنزاع  الحرب  اندالع  وبعد 
من  قسم  نزح  الخوف  وبسبب  الفوضى 
مناطق  الى  الساخنة  المناطق  في  السكان 
لهم  آمناً  ملجأً  يبَق  لم  عندما  و  أمناً  اكثر 
وأصبح مستقبلهم مجهوالً بدأوا باللجوء الى 
-تركيا- -األردن  لبنان   ( المجاورة  الدول 
األزمة  طالت  ان  (وبعد  العراق  كردستان 
مستقبل  على  خوفاً  بالعودة  األمل  وفقدوا 

أطفالهم فّضلوا أوروبا كملجأ 
السامية  المفوضية  في  للمسؤولة  ووفقاً 
المتحدثة  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم 
هناك  فإن  فليمينغ،  ميليسا  المفوضية  باسم 

٦ أسباب رئيسية وراء ذلك نذكر سببين :
إلى  السوريين  الالجئين  إلى  وبالنسبة 
أوروبا فإن السبب األول هو أنه ال وجود 
سوريا،  في  الحرب  نهاية  على  لمؤشرات 
واألوضاع تزداد سوءا والخدمات مستمرة 
يواصلون  الناس  فإن  ولذلك  االنهيار  في 
الدول  في  الالجئون  أخذ  بينما  الهرب، 
عودتهم  بإمكانية  األمل  يفقدون  المجاورة 
سببا  شكلت  األطفال  ودراسة  بالدهم  إلى 
آخر للجوء إلى أوروبا، ذلك أنه على مدى 
سنوات على بدء األحداث في سوريا، فقد 
العلمي،  تحصيلهم  متابعة  إمكانية  األطفال 
وال يوجد في دول اللجوء المجاورة موارد 

وفرص لتعليم األطفال 
جهوا(الواقعة  )خربي  العباسية  وقرية 
محافظة  من  الشرقي  الشمال  أقصى  في 
المناطق  من  كغيرها  تأثرت  قد  الحسكة 
 ٢0١١ عام  فقبل  األزمة  بهذه  السورية 
كان عدد طالب الجامعات فيها ١3٢طالباً 
٦٦طالب  الخارج  الى  منهم  هجر  وطالبة 
أوروبا  قسم كبير من  الى  وطالبة خاصة 
الذين بقوا اما تم تجنيدهم  للدفاع الذاتي كما 
العراق  الى كردستان  المتبقي  القسم  هاجر 
٢٤طالباً  المتوسطة  المعاهد  طالب  وعدد 

   كلمة التنشئة قديمة ليست وليدة اللحظة 
كأفالطون  الفالسفة   كبار  بها  اهتم  فقد 
اال  االجتماعية  العلوم  ومفكرو  وارسطو 
في  المتداول  بالمعنى  التنشئة  استخدام  إن 
الى  يرجع  االنسانية  االجتماعية  العلوم 
من  الرابع  العقد  وبداية  الثالث  العقد  نهاية 
القرن العشرين حيث تبلور تطبيقها بشكل 
عملي واسع حينذاك  نظرا للحاجة الكبيرة 
من  واإلخاء  والخير  الحب  قيم  إلى غرس 
يتمتع  الذي  الصالح  المواطن  ايجاد  اجل 

بالخصال اإلنسانية النبيلة.
    فالتنشئة السياسية برأيي حاجة ضرورية 
الذي  الفكري  البناء  تشكل  حياتنا النها  في 
ننطلق منه من اجل فهم الحياة االجتماعية 
والنها تكون شخصيتنا وتجعلنا نفهم الحياة 
التي  األحداث  تجاه  مداركنا  وتوسع  أكثر 
تحيط بنا لذا فهي تخلق الفرد الناجح القادر 
يعيق  ما  وكل  التحديات  مواجهة  على 

حركته في الحياة. 
      وعلى الرغم من أن الفرد في حياته يمر 
بعدة مراحل من الطفولة وحتى الشيخوخة، 
وسماتها،   خصائصها  مرحلة  لكل  ،و 
مرحلة  لكل  ونؤمن  نعطي  أن  علينا  لذلك 
بشكل سوي  تنمو  لكي  الالزمة  احتياجاتها 
المراحل  هذه  بين  التمييز  وأساس  وسليم، 
يقضيها  التي  السنوات  عدد  مجرد  ليس 
القدرات  هي  وإنما  مرحلة،  كل  في  الفرد 
الذهنية التي يمتلكها من جانب، والخبرات 
التي يتعرض لها من جانب آخر، هذا فضال 
عن مدى مشاركته في الحياة العامة ومدى 
يعيش  الذي  المجتمع  أعضاء  مع  تفاعله 
التنشئة االجتماعية  إلى  لذا فباإلضافة  فيه. 
ال بد من تنشئة الفرد تنشئة سياسية سليمة 
وقادرا  فاعال في مجتمعه،  ليصبخ عضوا 
قد  أحداث  من  حوله  يدور  ما  إدراك  على 

تمس حياته بشكل مباشر. 
التنشئة  ادوات  بعض  نذكر  ان  والبد 
ومؤسسات  االسرة،  في  المتمثلة  السياسية 
والجامعة  )المدرسة  الرسمية  التعليم 
الدينية  ،المؤسسة  ،والنوادي  ،الرفاق 
،والمؤسسات  العسكرية  ،المؤسسة 
واالحزاب  واالتحادات  )النقابات  الوسيطة 
)االعالم(  االتصال  ووسائل   ،) السياسية 

ومؤسسات المجتمع المدني.

من  قواته  سحب  عن  مفاجئ  وبشكل 
سورية، األمر الذي اعتبره الحزب “طعنة 
حليفه  مصلحة  تجاهل  لطالما  الظهر”  في 
وسورية  السياسية  العملية  في  ومستقبله 
في  قدم  موطئ  عن  البحث  قناعة  عموماً. 
األميركي  االنسحاب  تلي  التي  المرحلة 
باتت تشكل األولوية القصوى لدى االتحاد 
لن  تركيا  وأن  خصوصا  الديمقراطي، 
عمق  حتى  بإبعاده  المطالبة  عن  تردع 
معين داخل األراضي السورية، وتتحضر 
مع  بالتعاون  واسعة ضده  لعملية عسكرية 
وروسيا  السورية،  المسلحة  المجموعات 
داعمة النظام في دمشق، وحليفة تركيا في 
أستانة وسوتشي إلى جانب إيران، وسوف 
لن يكون اإلبتعاد عنها سهالً ومستساغاً مع 
في  ومشروعها  ألميركا  الميداني  الغياب 

شرق نهر الفرات.
تكمن  ال  معضلة،  الحزب  تواجه  وهنا، 
اآلخرين  قبول  بقدر  فقط،  خياره  في حسم 
لخياره المحدد، وهذا ما يحاول بلوغه قبل 
تفاهمات  إلى  األميركية  اإلدارة  تصل  أن 
وتوافقات مع تركيا وبعض الدول اإلقليمية 
الفرات،  منطقة شرق  في  المحلية  والقوى 
تنفيذ خطوات “المنطقة  وقبل الشروع في 
اآلمنة”. وتيرة اللقاءات األميركية التركية، 
للمنطقة  بومبيو،  مايك  الوزير،  وجولة 
القومي، جون  وقبله زيارة مستشار األمن 
تسريبات حول  جانب  إلى  لتركيا،  بولتون 
سوريا  قوات  استبدال  على  تفاهم  وجود 
بقوات  متمثلة  محلية  بأخرى  الديمقراطية 
التابعة للمجلس الوطني  “بيشمركة روج” 
الكردي، وقوات “النخبة” للمعارض أحمد 
الجربا، وكذلك استقدام قوات عربية بقيادة 

بالتعاون مع  السعودية واإلمارات ومصر 
القوات  الفراغ بعد رحيل  الفرنسيين لملء 
أجبرت  المعطيات  هذه  جميع  األميركية. 
تقديم  على  الديمقراطي(  )االتحاد  الحزب 
أسبوع،  غضون  في  متتالين  مشروعين 
إحداهما لموسكو واآلخر لدمشق، وفق ما 
نشر بنوده في وسائل اإلعالم أخيرا، حيث 
الحزب  هذا  تنازل  مدى  كليهما  في  يظهر 
تولّى  أن  منذ  مشروعه”  “ثوابت  عن 
السيطرة على المناطق الكردية في الشمال 
السوري، وواضح كيف أنه ينازع للهروب 
عليه  ستفرض  التي  الخيارات  دائرة  من 
الحقاً، فهو إما أن يقبل بالشروط الروسية 
إمالءات على  بأي  المطالبة  كما هي دون 
بكامل  األخير  عودة  يسمح  حيث  النظام، 
السوري،  الشمال  إلى  إداراته وصالحياته 
وإلغاء  الشعبية،  الحماية  وحدات  وحل 
ترتب  ما  وكل  ومؤسساتها  الذاتية  اإلدارة 
ويبتعد عن  ينتظر مصيره،  أو  ذلك،  على 
الحدود التركية إلى عمق ثالثين كيلو متراً 
باتجاه الرقة ودير الزور تماشياً مع شروط 
أميركياً  تنفيذها  المتوقع  اآلمنة”  “المنطقة 

وتركيا.
اإلتحاد  حزب  مصالح  عن  بعيداً 
لحلبة  الدخول  في  وتورطه  الديمقراطي 
السورية،  األزمة  في  المتنفذين  الكبار 
إشكالية  من  وأعمق  أكبر  قضية  تكمن 
هذه  تركيا،  مع  عداوة  على  حزب  وجود 
بحاجة  شعب  وجود  في  تتمثل  القضية 
وتأمين حقوقه  لمناطقه  الحماية  توفير  إلى 
في  فقط  تختزل  ال  والتي  قضيته،  وحل 
للرغبة  إقامة منطقة “آمنة” طارئة نزوالً 
عسكرية  عملية  بشن  منعها  أو  التركية، 

مرهونة  تكون  وال  السوري،  الشمال  في 
لخطة أميركية لمواجهة التمدد اإليراني في 
المنطقة، وضرب الحلف الثالثي في أستانة 

وسوتشي )روسيا، تركيا، إيران(.
الكردي في سورية خيار وحيد ال  للشعب 
سبيل سواه، يكمن في العمل مع بقية الشعب 
“كلها  سورية  دولة  إقامة  في  السوري 
آمنة”، تتمتع بنظام حكم ديمقراطي تعددي 
ال مركزي، يتساوى فيها الجميع دستورياً 
وحضارياً،  واقتصادياً  وثقافياً  وسياسياً 
وقضيته  طرف  حق  على  المساومة  دون 
لمصالح  استجابة  آخر  طرف  لحساب 
بد  كان وال  وإذا  والدولية،  اإلقليمية  الدول 
وقبل  الحرب،  زمن  في  آمنة  منطقة  من 
الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لألزمة 
السورية في المناطق الكردية، يجب أن ال 
تفتح هذه المنطقة باباً لنزاعات وعداوة مع 
وجوده  يهدد  أرضه  على  الكردي  الشعب 
القانوني  بمفهومها  تكون  وأن  ومستقبله، 
ودفاعاً  حقيقية  حماية  والمعرفي  الدولي 
المنطقة  ومكونات  الكردي  الشعب  عن 
ضد التهديدات التركية والفصائل السورية 
المجموعات  أو  معها،  المتعاونة  المسلحة 
تؤمن  وداعش،  النصرة  مثل  اإلرهابية 
األرضية  وتهيئ  واألمان،  االستقرار 
المالئمة لحسر فوضى السالح، واالنطالق 
نحو عملية سياسية مبنية على قرار مجلس 
األمن ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١ والرياض ٢.

– اإللهي  التفويض  نظرية  من  التخلص 
الحكم باسم اإلله- والوصول الى حالة حكم 
وفي  الحرة  بارادته  و  بنفسه  نفسه  الشعب 

اختيار شكل النظام السياسي .
المصير  تقرير  ان حق  الحقيقة  في  أنه  اال 
الحرة  االنسان  ارادة  بالتداخل مع  مرتبطة 
الواعية وألن اإلرادة فعل مرتبط باإلنسان 
منذ ظهوره وَخْلقِه فقد تم ممارسة هذا الحق 
منذ ظهوره وقد دّل اآلية الكريمة على ذلك 
/يا أيّها الناس انا خلقناكم /والخطاب لجميع 

األجناس .
واإلرادة في جوهره ابداء المقاومة والصبر 
لفعل معين تمهيدا« للوصول الى تنفيذ ذلك 
وباعتبار  نتائجه  على  والحصول  الفعل 
فانه  اإلنسان  عن  صادر  تعبير  اإلرادة 
اإلرادات  مجموع  توافق  بأن  القول  يمكن 
معين  مكان  في  الناس  من  مجموعة  لدى 
اجتماعي  نسيج  أو  كيان  خلق  الى  يؤدي 
له حقه في تقرير مصيره واآلية الكريمة/
ليس لإلنسان اال ما سعى/ وهذا ما ينطبق 
على الشعب الكردي فهي كظاهرة موجودة 

منذ خلِق هذه االرادة . والتشريع اإللهي دّل 
على تواجد الشعوب وان كل شعب متمايز 
عن غيره من الشعوب وله الحق في العيش 
هويته  أساس  على  بعضه  مع  والتواصل 
انا  الناس  أيها  /يا  أفراده  وتقارب  وثقافته 
شعوبا  وجعلناكم  وأنثى  ذكر  من  خلقناكم 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند هللا أتقاكم/ 
لديه  يكون  أن  اإلنسان   لدى  والتقوى 
النفسية  الحالة  من حيث  عالية  وقاية  نظام 
يعتبر  ........والذي  والفكرية  واالجتماعية 
اإلرادة   متوافق  اجتماعي  كيان  من  جزء 
واالجتماعي  االقتصادي  للتكوين  تُهيئها 
والثقافي التي تمكنها من التعبير عن شكلها 
الخاص  الدولي  المعهد  .وأكد  السياسي 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
في  ورد  حيث  المصير  تقرير  حق  على 
الحق  الشعوب  /١/للفقرة/١/=لكافة  المادة 
هذا  الى  استنادا  ولها  مصيرها  تقرير  في 
السياسي  كيانها  بحرية  تقرر  ان  الحق 
االقتصادي  نموها  بحرية  تواصل  وأن 

واالجتماعي والثقافي =

حق  أن  القانون  فقهاء  بعض  اعتبر  وقد 
وبعض  سياسي  حق  هو  المصير  تقرير 
اآلخر اعتبرها حق قانوني . لكن باعتبارها 
بالمرحلتين  تمر  فهي  اإلرادة  مع  متداخلة 
الوعي  ظهور  منذ  سياسي  حق  فأنه  
فيتم  الحق  بهذا  المطالبة  وابتداء  السياسي 
الشعب  هذا  تهيئة  بهدف  المقاومة  ابداء 
الناحية  من  والموجود على أرضه 
والذي  واالجتماعية  والثقافية  االقتصادية 
يصل بذلك الشعب الى ان يكون مستعدا« 
الثانية  إلجراء أي استفتاء ثم تبدأ المرحلة 
لترسيخ  تكون  والتي  القانوني  الحق  وهو 
وتثبيت ما تم انجازه .وعلى ذلك فاالستفتاء 
الذي أنجز في اقليم كردستان العراق ليس 
فحسب   الكردي  للشعب  تاريخية  وثيقة 

وانما هي المفصل على ما تم انجازه في 
للمقاومة  النجاح  وتجسيد  المجاالت  جميع 
في الحفاظ على وجوده  أبدت  التي  
وذلك من  خالل الناحية القانونية والمرور 
بأطواره حتى اكتماله والذي يؤدي بالنتيجة 

الى حق تقرير المصير

قضايا  وتقارير

هجر منهم النصف اي ١٢ و من ١7 طالبة 
والمرحلة  منهن   7 هجرت  متوسط  معهد 
الثانوية والتي بلغ عدد الطالب عام٢0١١ 
)١30(هاجر منهم ٥٥ وجلهم من الذكور 
لم  عددها ٢8٢  كانت  االساسية  والمرحلة 
يبق في المدرسة سوى ٥0 طالب وطالبة 
مع  والهجرة  العمل  و  و  التسرب  بسبب 
بلغت  والتي  االولى  الحلقة  وأما  االسرة 
العدد   فانخفض   )٢٥7(٢0٢-١٢0١١
الذين  من  ويحسب  النصف  من  اقل  الى 
لالنتساب  هاجروا مع اسرهم داخليا أيضاً 
الى المدارس الحكومية و كردستان العراق 
فقبل األزمة كان هناك 80 أسرة من القرية 
تعيش في دمشق وريفها واآلن لم يبق منهم 
سوى ٢0 أسرة هربت من الحرب ولجأت 
لعدم  أوروبا  الى  و  العراق  كردستان  الى 

وجود األمن والبحث عن العمل 
الفئة  فإن  اإلحصائية  وحسب  والمالحظ 
الجامعية و المعاهد و الثانوي اكثر هجرة 
طلباً  األكثر  العمرية  الفئة  النها  وتضرراً 
االدارة  عند  و  الدولة  لدى  العلم  لخدمة 
العمرية  الفئة  وهي  الذاتي  للدفاع  الذاتية 
الجامعات  فمعظم طالب  ١8-3٥سنة  بين 
و  اثنين  او  مقرر  حاملة  وبقيت  تتخرج  لم 
هاجرت و المرحلة االساسية أيضاً تأثرت 
النها هاجرت مع أسرها الى الخارج او انها 
ارتفاع  بسبب  العمل  في  اهلهم  مع  عملت 
األسعار والتي اثقلت كاهل المعيل الواحد 

التعليم  بقطاع  المتعلقة  األرقام  قراءة  في 
يتبين  فيه،  األزمة  تركتها  التي  واآلثار 
القطاع  بهذا  لحقت  التي  الكارثة  حجم  لنا 
عموماً  السوري  وبالمجتمع  خصوصاً 
وذلك الرتباط التراجع في مستويات التعليم 
االجتماعية  المشاكل  من  الكثير  بظهور 
ستقود  التي  البشرية  والموارد  والتنموية 

عملية التنمية وإعادة إعمار البالد.

عن  منفصلة  ليست  السياسية  فالتنشئة      
من  عملية  تعد  فهي  االجتماعية   التنشئة 
تقوم  التي  االجتماعية  التنشئة  عمليات 
السائدة في  السياسية  والمبادئ  القيم  بزرع 
والقدرة  الوعي  تكوين  خالل  من  المجتمع 
فيه وفتح  يعيش  الذي  المحيط  على معرفة 
المجال من اجل المشاركة السياسية ويكون 
يستطيع  وحتى  الدولة  بشؤون  معرفة  لديه 
ان يصوت او يترشح لالنتخابات او منافسة 
فيفتح  االخرين،  مع  السياسية  القضايا 
دورة  الفرد  يعي  واسعة،  أمداء  نحو  آفاقه 
فيعزز  وجوده  يعي  وبالتي  المجتمع  في 
فيبدي   ، أكثر  عنده  الديمقراطية  الروح 
بحرية  األفراد  ويتحرك  سليم،  بشكل  رأيه 
في ابداء ارائهم، ويدلون بمواقفهم ووجهة 
تمثلهم  التي  السياسية  السلطة  تجاه  نظرهم 

أو تحكمهم.
    فبما ان التنشئة السياسية عملية تثقيفية 
تفعيل  اجل  من  الفرد  لها  يخضع  وتعليمية 
مؤسسات  على  لذا  المجتمع  في  دوره 
تكوين  في  الفرد  تساعد  ان  المجتمع 
األدلجة  عن  البعيدة  المستقلة  شخصيته 
لديه  تنمي  وأن  المنغلقة  واألفكار  الجاهزة 
الفكر اإلنساني الحر حتى يصل هذا الفرد 
إلى مرحلة النضج السياسي السليم ويصبح 
في  االيجابي  التفاعل  على  القدرة  لديه 

مختلف القضايا في مجتمعه. 
    جدير ذكره أن التنشئة السياسية السليمة  
المجتمع  في  السياسي  لالستقرار  تؤسس 
والتوافق في الثقافة السياسية بين الجماهير، 
وبالتالي نكون امام مجتمع واع يستطيع ان 
على  تحصل  قد  التي  التغيرات  كل  يواجه 
حال  وفي  الدولة  في  السياسي  المستوى 
واستقرار  امن  سيهدد  ذلك  فإن  اهمالها 

المجتمع.
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االصالح  حركة  عضو  عكيد  حواس 
المجلس  وممثل  سوريا،  في  الكوردي 
الوطني  االئتالف  في  الكوردي  الوطني 
السورية  التفاوض  السوري، وعضو هيئة 
صحيفة  من  الموجهة  األسئلة  على  يجيب 

األمريكية 
الكردية  المناطق  في  الناس  مزاج  هو  -ما 
هو  ما  األمريكي؟  اإلعالن  بعد  السورية 

أكبر مصدر للقلق؟
هناك حالة ترقب حذر وخوف عند اهالي 
تدعو  المحتملة  السيناريوهات  جميع  الن 
يفتح  االمريكية  القوات  فخروج   ، للقلق 
مثل  االرهابية  المنظمات  لعودة  االبواب 
داعش وغيرها ، او االحتمال اآلخر بعودة 
لهم  التابعة  والمليشيات  وااليرانيين  النظام 
اسلوب  هي  التي  االنتقام  حاالت  وظهور 
السورية،  الثورة  بداية  منذ  القوات  هذه 
باجتياح  التركية  التهديدات  الى  باإلضافة 
مخيفا  المستقبل  يجعل  ذلك  كل  المنطقة 
منهم  الكرد  الفرات وخاصة  الهالي شرق 
محاربة  في  محوريا  كان  دورهم  الن 

المنظمات االرهابية. 
هل كانت هناك أي مؤشرات على أن هذا 

اإلعالن سيجري؟
واالدارة  ترامب  لتصريحات  المتابع 
من  العديد  يرى  ان  يستطيع  االمريكية 
 ، االنسحاب  الى  تشير  التي  التصريحات 
ولكن هذا التوقيت بالذات كان مفاجئاً ، النه 
التي  التصريحات  من  الكثير  مع  يتناقض 
كانت تدلي بها االدارة االمريكية على لسان 
مسؤليها ، فقبل يومين من تغريدة الرئيس 
ترامب صرح جيمس جفري بأن هناك ثالث 
اهداف محددة لتواجد القوات االمريكية في 
القضاء على داعش بشكل  سورية ، وهي 

اجتمع وفد من حزب اإلرادة الشعبية بعضوية االستاذ حمدهللا ابراهيم عضو هيئة رئاسة 
حزب اإلرادة الشعبية و مجدل دوكو عضو المجلس المركزي ووفد من حركة االصالح 
التنفيذي بتاريخ  الكردي مؤلف من كاظم خليفة و فيروشاه عبدالرحمن عضوا المكتب 
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للمنطقة  التركية  والتهديدات  السورية  الساحة  على  المستجدات  اخر  الطرفان  وتباحث 
وتنديدها من قبل الطرفين مؤكدين على ضرورة تنفيذ القرارات االممية و خاصة ٢٢٥٤ 

وتشكيل اللجنة الدستورية في اقرب وقت ممكن 
كما أكدا على ضرورة االنتباه و اليقظة لعدم االنجرار الى الفتنة بين ابناء الشعب السوري 
بكل مكوناته الدينية و القومية للحفاظ على السلم االهلي و محاربة التطّرف بكل اشكاله 

والمكونات االخرى في  الكردي  للشعب  القومية  الحقوق  تثبيت  أكدا على ضرورة  كما 
الدستور السوري الجديد واالستمرار باللقاءات و الحوارات بين الطرفين.

 حواس عكيد :الحلول العسكرية اثبتت فشلها على امتداد الثمان
سنوات الماضية وال بد من حل سياسي يضمن االستقرار

الدستور السوري ) المحتوى وآليات التطبيق (

لقاء بين حزب اإلدراة الشعبية و حركة اإلصالح الكردي في مدينة قامشلو

نهائي ووضع حدللنفوذااليراني وتمدده في 
سوريا وتحقيق الحل السياسي الذي يضمن 
وقرار   ، والمنطقة  سوريا  في  االستقرار 
االنسحاب جاء قبل ان يتحقق اي من هذه 

االهداف . 
اإلسالمية  الدولة  القتال ضد  أن  تعتبر  هل 

قد انتهى؟
تنظم الدولة االسالمية على وشك الهزيمة 
على  للسيطرة  بالنسبة  عسكريا  الكاملة 
ال  التنظيمات  هذه  مثل  ولكن   ، االرض 
النها   ، فقط  عسكريا  عليها  القضاء  يمكن 
نمت ونشرت افكارها التكفيرية االجرامية 
عسكريا  شوكتها  كسر  مهما  وبالتالي   ،
يمكن  نائمة  خاليا  شكل  على  تستمر  فانها 
قوية  ادارات  هناك  يكن  لم  اذا  تظهر  ان 
 ، لها  التصدي  تستطيع  وعسكريا  سياسيا 
بحاجة  االفكار  بهذه  المبتلية  والمجتمعات 
نستطيع  حتى  التوعية  من  سنوات  الى 

ضمان عدم ظهورها من جديد.
أي  الكردي  الوطني  المجلس  أجرى  هل 
ما  األتراك حول  المسؤولين  مع  محادثات 

سيحدث بعد ذلك؟
لم نتباحث مع الجانب التركي بشكل مباشر 
، ولكن رسائلنا  المستجدات االخيرة  حول 
لهم واضحة كمجلس وطني كردي بأننا لسنا 
عام  بشكل  سوريا  في  العسكري  الحل  مع 
الحل  ، الن  الفرات  منطقة شرق  فيها  بما 
في سوريا يجب ان يكون شامال في جميع 
اثبتت  العسكرية  فالحلول  السورية  البقاع 
الماضية  سنوات  الثمان  امتداد  على  فشلها 
، وال بد من حل سياسي يضمن االستقرار 
الشعب  مكونات  لجميع  المناسبة  والحلول 
الكردية  القضية  حل  فيها  بما  السوري 

وتأمين حقوق الشعب الكردي العادلة. 

هل أنت قلق من تكرار سيناريو عفرين؟
بدون شك ، فالمأساة التي مر وما زال يمر 
بها اهلنا في عفرين ماثلة للعيان ، فالجرائم 
التي تمت والخروقات والتجاوزات والنهب 
والسلب الذي تم هناك على ايدي الفصائل 
لم تشهدة اي منطقة سورية اخرى ، لدرجة 
االطراف  تلك  بعض  بين  االشتباك  تم  انه 
التركي ذاته في عفرين ، وهناك  والجيش 
تخوف من تكرارها اذا لم يتم الوصول الى 
توافقات سياسية تجنب جميع اهالي المنطقة 

مصيرا قاتما . 
سيتصرف  السوري  النظام  أن  تعتقد  كيف 

في شمال شرق سوريا اآلن؟
اسلوب النظام السوري وايران والمليشيات 
التابعىة لهم معروف ، وهو القمع واالنتقام 
من كل من لم يخضع لسياساتهم وخططتم 
 ، والحجر  البشر  طالت  التي  االجرامية 
الى  الفرات  شرقي  شمال  عودة  وبالتالي 
رأينا  فنحن   ، االنتهاكات  سيزيد  سيطرتها 
التي  المناطق  مع  النظام  تعامل  كيف 
استحكم  وكيف  المصالحات  معه  اجرت 
السجون  الى  واقتادهم  الناس  بمصائر 
والتجنيد االجباري في صفوفه على الرغم 
التعرض  بعدم  قطعها  التي  الوعود  من 
يملك  يعد  لم  النظام  ان  عن  ناهيك   ، لهم 
سيفسح  وبالتالي  الكافية  العسكرية  القوة 
المجال لنمو وانتعاش داعش واخواتها من 

التنظيمات االرهابية من جديد . 
حيث  من  األرض  على  يحدث  الذي  ما 
تحركات القوات من قبل مختلف األطراف 

والدول في النزاع؟
نحن نعلم جيدا ان النظام وايران والمليشيات 
التابعة لهم سوف لن يتدخلوا اذا تم اجتياح 
شمال شرق الفرات من قبل القوات التركية 

جميع  تنهك  حتى  ينتظرون  وسوف   ،
االطراف ، وفي النهاية يعود الى المناطق 
التي  الصفقات  طريق  عن  يريدها  التي 
يمهدونها له الروس وااليرانيين ، وبالتالي 
فكل هذه الحلول لن تجلب سوى المزيد من 
المآسي الهلنا هناك ، ونحن نرى ان الحل 
االمثل ان يتم التوصل الى توافقات سياسية 
منطقة  ادارة  ويتم  واقليمية  دولية  برعاية 
كبداية  اهلها  قبل  من  الفرات  شرق  شمال 

حل للقضية السورية بشكل عام . 
خيانة.  األمريكي  القرار  أن  البعض  يرى 

هل تشارك هذا الرأي؟
لم اسمع ان تم تسمية هذا االنسحاب بالخيانة 
في  جبارة  جهودا  بذل  الدولي  فالتحالف   ،
والمنطقة  سوريا  في  االرهاب  محاربة 
شمال  مناطق  في  وخاصة  عام  بشكل 
الفرات النها كانت من أكبر مراكز  شرق 
تواجده ، ولكن القرار المفاجئ االخير جاء 
صادما للكثيرين حتى انه احدث اعتراضا 
التي  نفسها  االمريكية  االدارة  اوساط  في 
وكذلك  الدفاع  وزير  استقالة  الى  دفعت 
ممثلها لدى التحالف الدولي ضد داعش في 
سوريا والعراق ، وخاصة انه جاء قبل ان 
يتم تنفيذ اي من االهداف المعلنة عنها من 
االستقرار  الحالل  االمريكية  االدارة  قبل 

في المنطقة.

مدينة  في  والتغيير  اإلصالح  منتدى  أقام 
االول  كانون   ٢٢ بتاريخ  القامشلي 
الدستور  بعنوان   نقاشية   ٢0١8حلقة 
التطبيق  وآليات  )المحتوى  السوري 
على  كان  الذي  االجتماع  حضر  وقد    )
السياسيين  من  نخبة  مستديرة  طاولة  هيئة 
والمثقفين واالعالميين ومن كل المكونات 
القومية والدينية في منطقة الجزيرة  وبعد 
االفتتاح بالوقوف دقيقة صمت على أرواح 
شهداء حرية سوريا  وقراءة المحاور من 
السادة  على  وتوزيعها  المنتدى  إدارة  قبل 
الحضور  بدأت المداخالت من قبل األخوة 
القانونيين ثم ادلى الحضور بآرائهم  بروح 

وطنية وديمقراطية عالية
نص ورقة العمل

يعتبر الدستور هو الناظم للعالقات في اي 
بلد و يتجه األمور في البالد لتشكيل لجنة 
بمشاركة  جديد  دستور  لكتابة  دستورية 
المدني  المجتمع  و  المعارضة  و  النظام 

كخطوة أولى
المحاور

:)برلماني- الحكم  لنظام  األنسب  الشكل 
رئاسي-مختلط(

الضمانات  و  القوميات  حقوق  هي  ما 
الدستورية الحترام هذه الحقوق ؟

كيفية  و  الُمصاغ  الدستور  تصديق  آليات 
تطبيقه ؟

آراء و مقترحات
مداخالت الحضور

أ.نايف جبيرو :
وقد تحدث عن أهمية الدستور كونه شيء 
تحدد  والتي  الشعوب  حياة  في  أساسي 
العالقات بين األفراد و الجماعات و الدول 
وشرح المصطلحات المرتبطة بالدستور و 
و  المكتوبة  منها  الدساتير  أنواع  الى  أشار 

غير المكتوبة
ثم قال :صياغة الدستور مكونة من عملية 
سياسية و التي تسبق قبل كتابة الدستور و 

يتضمن شكل الحكم و عملية قانونية
وعن أليات تطبيق الدستور يجب ان تكون 
يجب  انه  كما  لصياغتها   توافقات  هناك 

الحفاظ على حقوق القوميات
أ.رشاد حاج غربي :

األفضل  هو  البرلماني  النظام  بأن  أعتقد 
العدالة  منبع  يكون  ان  يجب  الدستور  و 
االجتماعية دون تمييز و دون تفريق وان 
يحل األزمات )اقتصادية و سياسية 0000(
ويجب ان يشارك الجميع في كتابة الدستور  

وان تحقق العدالة لجميع المكونات
أ.أكرم حسين :

الذي  األعلى  القانون  بأنه  الدستور  عّرف 
الدولة  لشكل  االساسية  القواعد  يحدد 
)ملكي  الحكم  نظام  مركبة(و  او  )بسيطة 
ام  الحكومة )رئاسية  ام جمهوري(و شكل 

برلمانية (
و  )جامدة  الدساتير  أنواع  الى  أشار  كما 
مرنة و دائمة و مؤقتة و موجزة و مطولة 

و ديمقراطية و غير ديمقراطية (
السياسية من رئاسي  أنواع االنظمة  وذكر 

و برلماني و تحتاجه سوريا نظام مختلط
القوميات  حقوق  احترام  على  اكّد  كما 

وتثبيتها في الدستور
والضمانات  االقليات  حقوق  الى  تطرق  و 
يعترف  بحيث  الحقوق  لهذه  الدستورية  
الدستور بكافة المكونات بما في ذلك لغتها 
في  المكونات  هذه  بين  والمساواة  وثقافتها 
الحقوق والواجبات وايضا يصاغ الدستور 
صياغتها  يتم  بحيث  دستورية  فوق  بمواد 

بشكل توافقي
أ.محمود عمر :

تساءل بأنه لم يبقى مخرج ومجال للدستور 
بحل األزمة السورية

تأسيسية  السوريون هي جمعية  ما يحتاجه 
مبادئ  بوضع  لجنة  تكلف  التي  و  منتخبة 

دستورية
فكل طرف من هذه اللجنة الدستورية التي 
هي قيد التشكيل سيكرس ما يريده و يرغب 
سيبقى  و  المعارضة  كذلك  و  السلطة  به 
المجتمع المدني دون رأي لذلك هذه اللجنة 

لن تكون مفيدة
أ.االن حسن :

سوريا اآلن دولة ضعيفة و هشة و يصلح 
له النظام البرلماني لتمثيل جميع الطوائف 
األقليات  للقوميات و  األقليات واألفضل  و 
ان تكون سوريا دولة مواطنة ليكون الكل 

سواسية ويُصان حقوقهم بالدستور
كما يجب ان تُصان هذه الحقوق في مبادئ 
على  الدستور  ليعرض  و  دستورية  فوق 

االستفتاء بعد االنتهاء من كتابته
أ.بسمان العساف:

الرئاسي  و  فشله  اثبت  البرلماني  النظام 
كّرس االستبداد واالتفاق على مبادئ فوق 

دستورية صعبة و آليات تطبيقه أصعب
السياسية  بالتعددية  :يسمح  أن  أقترحه  وما 
قوانين  البلد  تحكم  ان  و  سوريا  واستقالل 
واحترام  مستقل  و  عادل  قضاء  و  مدنية 
دعم  و  االعالم  و  المعتقد  و  الرأي  حرية 
مؤسسات المجتمع المدني وفصل السلطات
أوالً  سياسي  اتفاق  هناك  يكون  ان  ويجب 

حتى يكون هناك اتفاق على الدستور
أ.علي السعد:

عّرف الدستور بأنه القانون األساسي للدولة 
والعقد االجتماعي بين الحاكم و المحكوم

على  التوافق  السوريين  على  يجب  لذلك 
يمهد  حضاري  و  عصري  جديد  دستور 
مركزي  ال  برلماني  و  تعددي  حكم  لنظام 

و علماني
)برلماني(جمهوري  نيابي  نظام  وأشجع 

تعددي تداولي
الدستورية  واللجنة  والدستور شأن سوري 
و  )تركيا  قبل  من  التشكيل  قيد  هي  التي 
روسيا و ايران (هي إقصاء لقوى سياسية 

فاعلة
امام  متساوين  الجميع  يكون  ان  ويجب 

القانون بغض النظر عن االنتماء القومي او 
الديني و الجنس والبد من االعتراف القومي 
بالوجود القومي الكردي  و السرياني كّون 
القوميات و حل قضيتهم  بلد متعدد  سوريا 

وفق العهود و المواثيق الدولية
ويجب ان يضمن الدستور فصل السلطات 
لتحرير  السعي  و  سلمياً  السلطة  تداول  و 
-عفرين  )الجوالن  المحتلة  االراضي 
و  ااٍلرهاب  000(ومحاربة  -جرابلس 

التطّرف
وال ارى اي دور لألمم المتحدة في تطبيق 

الدستور المنشود
أ.كبرئيل موشي :

كتابة  جلسات  إحدى  تعتبر  الجلسة  هذه 
الدستور السوري

الوطنية  الحركة  نضاالت  احدى  كان  وقد 
هيئة  من  والبد  بدستور عصري  المطالبة 

تأسيسية
و قال من خالل مداخلته  كوني عضو في 
االثورية  المنظمة  عن  الدستورية  اللجنة 
الدستورية  اللجنة  وضع  الى  الديمقراطية 
التي  الخالف  ونقاط  والمشاكل  الراهن 
وضع  عند  السوريين  تواجه  ان  يمكن 
الدستور وذلك بعد وضع اللجنة الدستورية 

برعاية اممية
 

وتابع  بالتطرق الى شكل نظام الحكم الذي 
نقطع  بحيث  المستقبل  في  يكون  ان  يجب 
الى  ونتطلع  االستبداد  عودة  امام  الطريق 
اقامة المزيد من هذه الحلقات لما فيها فائدة 
وتوعية والتعرف على آراء بعضنا البعض 
سوريا  في  تفيدنا  توافقات  بناء  اجل  من 
مستقبال نظرا لوجود قضية مشتركة وطنية 

وقومية”
معظم  الن  البرلماني  النظام  أفضل  وقال 
النظام  هو  العالم  في  الناجحة  التجارب 
البرلماني و الفيدراليات وهذا يناسب سوريا 
النها يؤسس لحياة سياسية و احزاب جديدة
و القضايا المختلف عليها هي هوية الدولة 
منظومة  تفكيك  و  الدولة  و  الدين  موقع  و 
والالمركزية  القوميات  حقوق  و  االستبداد 
انتخاب  أليات  يتضمن  ان  يجب  والدستور 

رئيس قوي ويقوم على فصل السلطات
طريق  عن  الدستور  على  والمصادقة 

هو  و  المتحدة  االمم  وبإشراف  االستفتاء 
قرار الشعب السوري في الداخل والخارج

أ.زردشت ابراهيم :
حيث قال بأن الدستور السوري في أساسه 
يجب أن يبنى على صون الحقوق االنسانية 
لكل مكونات الشعب السوري بما فيها حقوق 
والمتعددة  المختلفة  والطوائف  القوميات 
ويجب ان يكون هذا الدستور تحت رعاية 
الدولية  االنسان  حقوق  ومنظمات  اممية 
مضيفاً  حقوقهم،  السوريين  جميع  واعطاء 
بأنه البد أن يكون دستوراً مدنياً مبني على 

الديمقراطية التوافقية
أ.عبدالكريم دلف :

واللجنة  جديد  دستور  وضع  أّن  أعتقد 
تحضيرها  على  ستعمل  التي  الدستورية 

ستحدد شكل النظام القادم في سوريا
د.سنحريب برصوم :

لحقوق  الضمانات  هي  ما  هو  المطروح 
القوميات و خاصة المبادئ فوق الدستورية 
و المساواة مع بقية المكونات االخرى في 
التوافقية  و  الديمقراطية  كذلك  و  سوريا 
من  النوعية  النقلة  و  التعددية  لتكريس 
الى  الواحد  الحزب  نظام  من  االنتقال 
تمثيل  و  السياسية  و  الحزبية  التعددية 
اآلشوريين  و  الكرد  خاصة  و  المكونات 
و السريان وعدم تهميشهم وتسخير الدولة 
نسميه  ما  اي  لتنهض  المكونات  لصالح 

)التمييز اإليجابي(
أ.دلدار شكو :

ال يوجد خالف بين ابناء الشعب السوري
زمان  هناك  يكون  ان  يجب  للحل  بالنسبة 
ومكان منسيين للوصول الى الحل السياسي

د.عماد:
ان  يجب  التي  اآلليات  على  التركيز  يجب 
في  للحل  مخرج  إليجاد  الدستور  تطبق 

سوريا
أ.مجدل دوكو:

يكون  ان  يجب  ارى  كما  الحكم  نظام 
برلماني رئاسي وتكون سوريا دائرة واحدة 
وانجاز الدستور هو الحل لالزمة السورية

النها  تأسيسها  صعب  التأسيسية  والجمعية 
المكونات  لصالح  مستقلة   تكون  ان  يجب 

لتنهض اي ما نسميه )التمييز اإليجابي(
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 بالغ صادر عن إجتماع األمانة العامةنوفين حرسان تتحدث تجربتها النضالية
للمجلس الوطني الكردي في سوريا

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
تتمة ..  2

في اللقاء التكريمي بمركز منتدى اإلصالح 
القامشلي والذي قام به  والتغيير في مدينة 
النساء  وجمعية  والتغيير  اإلصالح  منتدى 
الكرديات السوريات ألجل تكريم الناشطة 

السياسية الكردية نوفين حرسان .
أرواح  بدقيقة صمت على  اللقاء  بدأ  حيث 
تم  ثم  وكوردستان  سوريا  حرية  شهداء 
الترحيب من قبل كاظم خليفة عضو إدارة 
بالناشطة نوفين والحضور، مبينا  المنتدى 
دواعي التكريم كواجب تجاه امرأة مناضلة 
المرأة  قضية  أجل  من  جهدها  كل  بذلت 

الكردية وحقوق الشعب الكردي
من  التأكيد  تم  المنتدى  كلمة  القاء  تم  كما 
اإلصالح  منتدى  به  يقوم  ما  على  خاللها 
والسلم  الحوار  ثقافة  نشر  في  والتغيير 

من  حرسان  نوفين  تستحقه  وما  األهلي 
تقدير.

جمعية  باسم  كلمة  نالين  ألقت  جهتها  من 
فيها  تحدثت  السوريات  الكرديات  النساء 
نوفين  الناشطة  حياة  عن  موجز  بشكل 
حرسان وبعض األعمال التي قامت بها في 

خدمة قضيتها.
نوفين  الكردية  السياسية  الناشطة  بدأت  ثم 
النضالية  تجربتها  عن  بالحديث  حرسان 
وأبرز ما جاء في حديثها  بداية أقدم جزيل 
الشكر واالمتنان لمنتدى اإلصالح والتغيير 
 . السوريات  الكرديات  النساء  وجمعية 
ما  مدى  للتعبير عن  تسعفني  والكلمات ال 

أشعر به في تقدير هذه االلتفاتة الي
انا كأي امرأة كردية عانت من االضطهاد 
قضيتها  أجل  من  للعمل  طموحا  وامتلكت 
مع  أسس  الذي  حرسان  يوسف  ابنة  انا   .
الشاعر جكرخوين ورشيد كورد وغيرهم 
في  الكردية  والثقافة  للغة  الطليعة  نادي 
عامودا وبعد أن انسلخ حسني الزعيم من 

نوفين  ابنته  اسم  وغير  الكردية  جذوره 
وخالل  له  تحديا  نوفين  باسم  ابي  اسماني 
في  لالعتقال  تعرضت  الثانوية  المرحلة 
بلدتي عامودا عام ١٩73 ورغم الظروف 
اكمل  ان  استطعت  والمالحقات  القاسية 
البحث  سوى  سبيال  أجد  ولم  دراستي 
للخروج إلى الدول الغربية حيث كان أخي 
دارا من بيشمركة ثورة أيلول وبعد اتفاقية 
السويد  إلى  هاجر   ١٩7٥ عام  الجزائر 
فكانت وجهتي نحوه لكنني لقيت صعوبات 
كثيرة حتى استطعت الحصول على جواز 
إلى  كالجئة   ١٩77 عام  ووصلت  سفر 
كان  آخر  عالما  وجدت  وهناك  السويد 
اإلنسانية  القيم  حيث  علي  كبير  تأثير  له 

والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان .

في  راغبة  المجتمع  ذلك  في  اندمجت  لقد 
ظلم  من  قومي  أبناء  يعيشه  عما  التعبير 
في  الكردية  المرأة  تعانيه  وما  واضطهاد 
.والحقيقة  الخصوص  وجه  على  سوريا 
كان هناك تجاهل للكرد السوريين أو عدم 
معرفة بحقيقة وجودهم والظلم الذي يعانون 
الكرد  بعكس  السوري  النظام  قبل  من  منه 

في األجزاء األخرى.
وقد بذلنا جهودا كبيرا لنؤكد لهم بأننا كرد 
مليون  ثالثة  على  تعدادنا  ويزيد  سوريون 
حيث  شوفينية  لسياسات  ونتعرض  نسمة 
و  األراضي  واستالب  الهوية  من  التجريد 
أصبحت  .لقد  الممنهج  والجهل  الفقر  حالة 
 ١٩٩8 عام  السويدي  للبرلمان  مرشحة 
استكهولم  العاصمة  لمجلس  وعضو 
.وبعد  الغربية  الصحراء  ملف  واستلمت 
تعرضت   ٢003 عام  لسوريا  زيارتي 
في  السورية  السلطات  قبل  من  لالعتقال 
جنازة  حضور  من  منعتني  والتي  دمشق 
من  السويدية  الحكومة  وتدخلت  والدتي. 

الجنسية  احمل  حيث  عني  اإلفراج  أجل 
السويدية وكان لهذا االعتقال أثر كبير على 
الصحافة األوربية وألول مرة كانت ترسم 
وتحدد  هناك  الصحافة  في  خارطة سوريا 
المنطقة الكردية ومدينتي عامودا على تلك 

الخرائط
حقيقة  بدت   ٢00٤ آذار  انتفاضة  وبعد 
واضح  بشكل  ومعاناته  الكردي  الوجود 
عند االوربين .يستطيع اإلنسان أن يناضل 
ولكن  الحضارية  السلمية  بالوسائل  هناك 
وانعكس  العنف  استخدمت  الجهات  بعض 
ذلك سلبا على نضال شعب مسالم يرغب 
لقد   . السلمية  بالوسائل  أهدافه  تحقيق  في 
في  الكردية  القضية  مؤتمر  في  شاركت 
تقسيم  فيها  تم  التي  لوزان  سويسرا بصالة 

كردستان حيث كان السيد هوشيار زيباري 
ممثال عن كرد العراق وشرف كندي عن 
كرد إيران وديالن عن كرد تركيا وانا عن 
الكرد السوريين وأتذكر في نهاية المؤتمر 
تم  القاعة  هذه  :في  سويسرا  رئيسة  قالت 
تقسيم كردستان وانا على يقين إن في هذه 
مؤمنة  انا  كردستان.  دولة  ستعلن  القاعة 

هناك  ولكن  وانتصارها  قضيتي  بعدالة 
التمسك  البد  نضالية  ومتطلبات  ظروف 
الالإنسانية  األعمال  و  التطرف  .إن  بها 
فهناك  األوربي  المجتمع  على  سلبا  تؤثر 
يعملون  الذين  والمتطرفون  العنصريون 
من  هؤالء  ومن  قضيتنا.  على  للتشويه 
اني  حتى  صهيونية  ني  واعتبر  اتهمني 
بل  هؤالء  من  كثيرة  لتهديدات  تعرضت 
والضرب من قبل شخص باكستاني األصل 

.
الشعب  بحق  مجحفة  الدولية  السياسة  نعم 
الكردي حتى اآلن والبد من بذل كل الجهود 
حتى تتحقق أماني شعبنا في الحياة الكريمة 
التي يستحقها. مرة أخرى اشكركم واشكر 
النساء  وجمعية  والتغيير  اإلصالح  منتدى 
ثم  اللقاء(  هذا  على  السوريات  الكرديات 

كانت  بعض األسئلة والمداخالت من قبل 
الحضور تركزت عن دور المرأة الكردية 
قضية  يخدم  بما  منظماتها  توحيد  وإمكانية 
اللقاء  نهاية  وفي  الكردي.  والشعب  المرأة 
والتغيبر  االصالح  منتدى  إدارة  تقدمت 
تقدير  بشهادة  الكرديات  النساء  وجمعية 

للناشطة السياسية الكردية نوفين حرسان

الوطني  للمجلس  العامة  األمانة  عقدت 
مدينة  في  االعتيادي  اجتماعهما  الكردي 
 ٢0١٩ شباط  من  األول  في  قامشلو 
أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
عمل  جدول  استعراض  تم   ، الشهداء 
الوضع  استعراض  تضمن  الذي  االجتماع 
ممثلي  أنشطة  عرض  خالل  من  السياسي 
الخارجية  العالقات  مكتب  في  المجلس 
وزيارة   ، التفاوض  وهيئة   ، واالئتالف   ،
العراق  لكردستان  المجلس  رئاسة  وفد 
ولقائه بالرئيس مسعود بارزاني ، واالتحاد 
االسالمي  واإلتحاد   ، الكردستاني  الوطني 
الكردستاني ، وممثلة االتحاد األوروبي في 

هولير .
اعضاء  قبل  من  مستفيضة  مناقشة  بعد  و 
خلُص  العمل  جدول  بنود  لمجمل  األمانة 

االجتماع الى :
– أكدت االمانة العامة على صوابية رؤية 
المجلس حيال المستجدات السياسية الجارية 
التي  اللقاءات  عن  ارتياحها  عن  وأعربت 
جرت مؤخرا وثمنت األمانة ايضا موقف 
واهتمامه  البارزاني  مسعود  الرئيس  السيد 
و  ودعمه  سوريا  كردستان  في  بالوضع 
الكردي وحقوق  الوطني  المجلس  مساندته 
اكد  كما  و   . سوريا  في  الكردي  الشعب 
التواصل  ضرورة  على  ايضا  االجتماع 
المعنية  اإلقليمية  و  الدولية  األطراف  مع 
بالشأن السوري بغية تفعيل الحل السياسي 
للوضع القائم و ايصاله الى استحداث نظام 
يتمتع فيه الشعب  حكم ديمقراطي فيدرالي 
السوري عامة بكامل حقوقه الديمقراطية و 
الشعب الكردي في كردستان سوريا خاصة 
العهود  وفق  المشروعة  و  القومية  بحقوقه 

والمواثيق الدولية و بضمانات دستورية .
تطرح  التي  للمشاريع  بالنسبة  اما  و   –
عموما  الفرات  وشرق  الكردية  للمناطق 
المشاريع  هذه  معالم  تتوضح  لم  حيث 
الخصوص  بهذا  و   ، بعد  اآلمنة  والمنطقة 
الدولية  األوساط  لدى  المجلس  سيسعى 
تهدف  التي  المبادرات  إلعتماد  واإلقليمية 
المكونات  كافة  و  الكوردي  شعبنا  لحماية 
سالمة  آمنة  مناطقه  لجعل  و  االخرى 
كذلك رأى  و   ، به  المحدقة  األخطار  تجاه 
ضرورة  يستوجب  ان  يجب  انه  االجتماع 

المادة 7
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة 
بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، ال يجوز 
إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد 

دون رضاه الحر.
المادة 8

الرق  ويحظر  أحد،  استرقاق  يجوز  ال   .١
واالتجار بالرقيق بجميع صورهما.
٢. ال يجوز إخضاع أحد للعبودية.

3. )أ( ال يجوز إكراه أحد على السخرة أو 
العمل اإللزامي،

)ب( ال يجوز تأويل الفقرة 3 )أ( على نحو 
يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على 
بعض الجرائم بالسجن مع األشغال الشاقة، 
الشاقة المحكوم  تنفيذ عقوبة األشغال  تمنع 

بها من قبل محكمة مختصة،
)ج( ألغراض هذه الفقرة، ال يشمل تعبير 

»السخرة أو العمل اإللزامي«
المقصودة  غير  والخدمات  األعمال   »١«
عادة  تفرض  والتي  )ب(  الفرعية  بالفقرة 
على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي 
هذا  مثل  بحقه  صدر  الذي  أو  قانوني  أو 

القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
»٢« أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، 
االستنكاف  بحق  تعترف  التي  البلدان  في 
الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة 
المستنكفين  على  القانون  يفرضها  قومية 

ضميريا،
»3« أية خدمة تفرض في حاالت الطوارئ 
أو  الجماعة  حياة  تهدد  التي  النكبات  أو 

رفاهها،
»٤« أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من 

االلتزامات المدنية العادية.
المادة ٩

األمان  وفى  الحرية  في  حق  فرد  لكل   .١
أو  أحد  توقيف  يجوز  وال  شخصه.  على 
أحد من  يجوز حرمان  تعسفا. وال  اعتقاله 
القانون  عليها  ينص  ألسباب  إال  حريته 

وطبقا لإلجراء المقرر فيه.

طرحه  يتم  مشروع  ألي  الدولية  الرعاية 
لمناطقنا ليضمن أمنها في ظل إدارة جامعة 
الوطني  للمجلس  ويكون  وعسكريا  إداريا 
بقية  جانب  الى  فيه  بارز  دور  الكردي 
لبيشمركة  يكون  وان  السورية  المكونات 
روج دور فاعل في الحفاظ على أمن شعبنا 
ومناطقه باالضافة الى تطمين دول الجوار 
اإلحترام  قاعدة  على  جيدة  عالقات  باقامة 

المتبادل .
تتوفر  لم  أنه  العامة  األمانة  رأت  كما   –
حتى االن المناخات المناسبة لتحقيق وحدة 
الموقف الكردي والتي تشمل فتح المكاتب 
استثناء و حرية  وتسليمها الصحابها دون 
وإطالق  الجماهيري  و  السياسي  العمل 
وعودة  الملف  هذا  وطي  المعتقلين  سراح 
المبعدين قسرا و كذلك الكف عن الممارسات 
التعسفية بحق المواطنين وعودة ممتلكاتهم 
الخاصة بهم ، و يجب الكف عن الخطاب 
التخويني من قبل اعالم البيدا وبعض قياداته 
وأحزابه  الكوردي  الوطني  المجلس  اتجاه 
يدل على عدم جديته  انما  دل  ان  هذا  و   ،
و  الكوردي  الصف  وحدة  مع  التعامل  في 
تجاه  دعواته  مصداقية  عدم  يؤكد  مما  هذا 
المجلس واحزابه فهذا االمر كفيال بأن يزيد 
ما  حوار  بأي  البدء  ويعرقل  اإلنقسام  من 
األجواء  لتلك  المناسبة  االرضية  تتوفر  لم 

السابقة وبوجود ضامن دولي .
– و ايضا أكدت األمانة العامة على تطوير 
أداء المجلس وتفعيله عبر اللقاءات مع كافة 
مشترك  موقف  لبناء  المجتمعية  المكونات 
وصيانة  بالمنطقة  المحدقة  األخطار  لدرء 
السلم األهلي وتعزيزه و اكدت ايضا على 
يتناسب  بما  ذلك  و  المجلس  إعالم  تطوير 

وموقعه السياسي والجماهيري .
األمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في 

سوريا
قامشلو في ٢/٢0١٩/3

توقيفه  يتم  شخص  أي  إبالغ  يتوجب   .٢
كما  وقوعه  لدى  التوقيف  هذا  بأسباب 
يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، 
الموظفين  أحد  أو  القضاة  أحد  إلى  سريعا، 
قضائية،  وظائف  مباشرة  قانونا  المخولين 
مهلة  خالل  يحاكم  أن  حقه  من  ويكون 
أن  يجوز  وال  عنه.  يفرج  أن  أو  معقولة 
ينتظرون  الذين  األشخاص  احتجاز  يكون 
من  ولكن  العامة،  القاعدة  هو  المحاكمة 
الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات 
مرحلة  أية  في  المحاكمة  لكفالة حضورهم 
القضائية،  اإلجراءات  مراحل  من  أخرى 

ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.
بالتوقيف  لكل شخص حرم من حريته   .٤
إلى محكمة لكي  الرجوع  أو االعتقال حق 
تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية 
كان  إذا  عنه  باإلفراج  وتأمر  اعتقاله، 

االعتقال غير قانوني.
أو  توقيف  ضحية  كان  شخص  لكل   .٥
اعتقال غير قانوني حق في الحصول على 

تعويض.
المادة ١0

حريتهم  من  المحرومين  جميع  يعامل   .١
معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في 

الشخص اإلنساني.
عن  المتهمون  األشخاص  يفصل  )أ(   .٢
ظروف  في  إال  المدانين،  األشخاص 
استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة 

تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
عن  األحداث  المتهمون  يفصل  )ب( 
إلى  الممكنة  بالسرعة  ويحالون  البالغين. 

القضاء للفصل في قضاياهم.
معاملة  السجون  نظام  يراعى  أن  يجب   .3
األساسي  هدفها  يكون  معاملة  المسجونين 
االجتماعي.  تأهيلهم  وإعادة  إصالحهم 
البالغين  عن  األحداث  المذنبون  ويفصل 
ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم 

القانوني.
يتبع ....
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Di dema jiyana mirovahiyê de,bi taybet 
di dema hişmendiyê de,du riyên 

bingehîn tên pêşiya mirov,riyek e rast û 
riyek e xwar)qenc û xerab(.Lê her mirovek 
riyekê dihilbijêre li gorî mirovahiya xwe 
û resen û perwerda ku mirov li ser fêr bû 
ye.Lê dema ku mirov temaşe li kar û xebata 
hin mirovan dike,tu baş dizanî ku her yek 
ji mirovekî di çi riyê de ye.Ji ber ku tiştên 
balkêş hene,bi kurtasî dema mirovek 
dikeve kula berjewendiyên xwe û dûrî 
derdor,resen ,çand û civaka xwe dikeve,tu 
dikarî bêjî ev kes ketiye riya xwar ji ber ku 
kesê dikeve kula xwe yê di destpêka jiyana 
xwe de bikêf derbas bike û yê hin tiştna jî 
bi dest bixe ji aliyê pêzewarî.Lê mirovên 
dikevin riya şaş ji nişkave qelenekî pir 
biha datînin ji hemû aliyên jiyanê de û pir 
xerabiyê dikhînin derdor û civaka xwe.
ji ber ku mirovên dikevin riya şaş dibin 
wek dîwarekî nizim her kes dikare xwe li 
ser çenge û têkeve hewşa mala wan û her 
karê xerab bi wan û civaka wan jî bikin.Lê 
mixabin di her demê de ew mirovên ketine 
riya şaş ê ji derdora xwe re diyar bikin ku 
ew kesên ketine hewşê ji wan metirsin 

-wêrankirin hêsane,avakirin girane
- hûr û kûr û dûr binêr
-sêla min kevire , ji mineta çêtire
-kî wefaye bav û bira ye

 kêlîkekê bêdeng man ez û te
 di tariya şevê de hezar rist

 me hûnan
 û romanek şevê saw girt

 ji awirên me
 ta girt ji tîna hestên me

 nivistî li ber bêdengiya me
 heyv û sitêr bûn şahidên evîna me

 gelî kurdan eger hûn naxwazin ji hev 
tarûmar û winda bibin , berî her tiştî ,bi 
zimanê xwe bixwînin û bidin xwendin.

nikarin xerabiyê bikin,lê derdora wî bigişî 
dizanin ku çi xerabî dikhêje wan di riya wî 
re.wek min anî ziman ku mirovên ketine 
riya şaş yê di dawî de qelenekî pir giran 
dînin û poşmaniyek bê sûd ú di her demê de 
jî yên di lîsta reş de bên ziman.Lê di heman 
demê de jî dema tu temaşeyî kar û xebata 
hin mirovan dike,yên riya rast dişopînin di 
destpêka jiyana xwe de di pir estengiyan de 
derbas dibin û qelenekî pir biha jî datînin.
Ji ber ku berjewendiyên civaka xwe li ser 
berjewendiyên xwe yî kesane digrin û di 
heman demê de jî dûrî resena xwe nakevin 
û parastina çanda xwe dikin.Lê di dawiya 
kar û xebata wan de bi awayekî serfiraz tê 
nirxandin û di heman demê de jî yê di lîsta 
spî)gewr( de bên ziman.Lê dema ku tu kar û 
xebata mirovên ketine riya rast û riya xwar 
hevseng bike bi taybet ji aliyê qelen her 
du jî qelenên pir biha datînin lê cûdabûna 
wan yek dikeve lîsta reş û yek dikeve lîsta 
spî)gewr( û yek di destpêka jiyana xwe 
de bikêf û xweşî derbas dike û yê din jî di 
dawiya jiyana xwe de bi kêf û xweşî derbas 
dike.Ji ber vê yekê divê mirov dema riyekê 
bişopîne ji bo berdewamiya jiyana xwe bi 

rengekî mirovahiyek baş û xweşî derbas 
bike,divê bi awaykî zelal riya ku têkevê 
lêkolîn bike ji hemû aliyên jiyanê,ta ku 
xerabiyê neghîne derdor û civaka xwe.Divê 
di heman demê de mirov xwe bibîne milkê 
civaka xwe û parastina civaka xwe bike û 
dûrî resen û çanda xwe nakeve ta civaka wî 
jî parastina wî bike,ji ber ku mirov û civak 
bi pev girêdayiye.Ji ber vê yekê cihê mirov 
heye yê civak jî hebe.Di dawî de mirov 
dayik dibe tê riyê diniyayê bê tiştek û dema 
koça xwe yî dawî jî dike bê tiştek dere.

RIYÊN JIYANÊ

kargeh            معمل 

nanpêjgeh            مخبز 

çîrokbêj              راوي 

wêran                         دمار

mist            حفنة 

perwer            محب 

navdar          مشهور 

kole              عبد 

nenas          مجهول 

karwan            قافلة 

Ferhengok

Nûreddîn Zaza 

Pend 

kêlîkek evînî
     Fatima Elsalih

Elî Fetah


