إٌ انصشاع يف عٕسٚب حتشكّ أصيخ عٛبعٛخ

ػًٛمخ ،جيت أٌ حتم يٍ خالل انٕعبئم انغٛبعٛخ

انت ٙجتهت تـٛريا حمٛمٛبٔ ،اَفصبال ٔاضحب ػٍ

املبضٔ ،ٙحتمٛك انتطهؼبد انذميمشاطٛخ املششٔػخ

نهشؼت انغٕس٘ .....

بان كً مون

النضال من أجل :
* رفع االضطهاد القومً عن كاهل الشعب الكردي فً سورٌا .
* الحرٌات الدٌمقراطٌة واحترام حقوق اإلنسان .
* الحقوق القومٌة المشروعة لشعبنا الكردي فً إطار وحدة البالد.
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يُـبسح أخـشٖ تُـطفئ فـ ٙطشٚـك احلـشٚـخ ٔانكـشايـخ

إنه قدر الشعب الكردي التارٌخً أن ٌدفع ثمنا ً ؼالٌا ً عن
نٌل حرٌته وحقوقه  ،وصون كرامته  ،وحماٌة وجوده وكٌانه
 ،من ممتلكاته وأرواح أبنابه ،ال ٌهاب أو ٌستكٌن إلى الخوؾ
والحزن ،بل ٌنتفض وٌرفع رأسه مر ًة تلو األخرى إلى أن
ٌنتصر ،وهكذاَ ،ف َقد شعبنا باستشهاد كمال مصطفى حنان (أبو
شٌار) واحداً من خٌرة أبنابه  ،ذاك الذي ؼٌبه رصاص الؽدر
واإلجرام على طرٌق الحرٌة والكرامة التً أشعل من أجلها
الشعب السوري ثور ًة مجٌدة  ،لتنطفا منار ًة كانت تضًء هذا
ولتخسر البال ُد شخصٌة وطنٌة
الطرٌق بالقلم والكلمة الحرة،
َ
كانت تناضل دون هوادة من أجل السلم والمساواة وترسٌخ
مفهوم اإلنسان واإلنسانٌة .وقـالوا فً رحٌله :
" أبو شٌار فً قلوبنا جمٌعا ً وفً قلب الشعب الكردي ،
أمضى ٖٗ عاما ً إلى جانب شعبه  ،مكافحا ً مناضالً معلما ً
مخلصا ً قابداً  ،أبا شٌار واإلخالص والكفاح توأمان  ،لم ٌكن
سٌاسٌا َ مناضالً فحسب ،بل كان ناشطا ً وإعالمٌا ً بكل قواه
وبقلمه الذهبً ،عمل فً مجال الثقافة باستمرار دون هوادة" .
د .عبد المجٌد شٌخو*
" لم ٌكن الشهٌد أبو شٌار األول أو األخٌر  ،علٌنا تعزٌز
دور الشهداء بوحدتنا الحقٌقٌة وبالعمل والنضال معا ً "
بافً سٌدو*
" بقلب حزٌن وعٌون دامعة  ،تلقٌنا نبؤ رحٌل األستاذ
المناضل أبو شٌار  ،الذي شكل خسارة كبٌرة  ،ستبقى مكانته
فً قلوبنا  ،لكن الذي ٌخفؾ من ألمنا هو أن شعبنا الكردي
ٌحتضن وٌدافع بهذا الشكل الحماسً مناضله ورفٌقنا الشهٌد
كمال أبا شٌار  ،مما ٌدل على أن هذا الشعب لن ٌبقى
مضطهداً والٌنسى مناضلٌه وٌكون مخلصا ً لهم "...
د .كامٌران حاج عبدو*
" بقلب حزٌن تلقٌنا النبؤ  ،كان أبو شٌار قٌادٌا ً فاعالً  ،له
دور كبٌر وتؤثٌر على سٌاسة الحزب  ،وله حضوره فً
مإتمرات الحزب  ،وأكبر احترام ووفاء للشهٌد هو االستمرار
فً نضاله  ،كان مإمنا ً بوحدة صفوؾ الشعب الكردي "...
محمود محمد *
سورٌا
دمار ودموع
2/...

اآلالف تودع
أبو شٌار
3/...

" لم ٌكن أبا شٌار ناشطا ً فً المجال السٌاسً واالجتماعً
والثقافً فحسب  ،بل كان مهتماً باللؽة الكردٌة أٌضا ً  ،كان من
مإسسً مإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة فً سورٌا عام
 ، ٕٓٓٙبقلمه الذهبً ساهم فً مجلة برس الكردٌة  ،سنبقى
نسٌر فً درب أبا شٌار "...
مروان بركات*
" هذا الٌوم مإلم وحزٌن  ،ألننا نفقد فٌه إنسانا ً بقدر كبٌر
وقامة عالٌة  ،رفٌقا ً عزٌزاً  ...قتل أمس بؤٌ ٍد قذرة من النظام
السوري  ،ونودع روحه الطاهرة  .هذا اإلنسان الخالد شهٌد
الحرٌة والكرامة  ،لم ٌكن إنسانا ً عادٌا ً  ،أمضى فترة طوٌلة فً
النضال ودابما ً كان فً موقع القٌادة والمسإولٌة  ،كان مهتماً
بقضٌة شعبه ومحبا ً لإلنسان  ،متواضعا ً  ،ذو لسان طٌب ووجه
مبتسم  ،مثقفا ً  ،محبا ً للؽته األم  ،قبل  ٔ1عاما ً شارك فً
تؤسٌس الجرٌدة الكردٌة نـوروز " ...
قازقلً بافً لهنك*
" لم ٌكن رحٌل أبا شٌار خسارة حزب فحسب  ،بل خسارة
شعب  ،أمس سقط شهٌداً وانتشر الخبر فً أرجاء مناطق
كرداغ وكوبانً وسري كانٌٌه والجزٌرة وكردستان وأوربا ،

المؤتمر الوطنً
الكردي الثانً
7/...

مجازر مروعة
9/...

أكراد سورٌا:
صراع فً
الصراع33/...
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ناضل منذ ٓ ٔ31وعُرؾ باسم كمال
تللؾ  ،كان مدافعا ً عن شعبه بإخالص
وصادقا ً فً القول  ،له كتابات فً
مجلتً الحوار وبرس وجردٌتً
الوحــدة ونــوروز  ،ووزع ما الٌقل
عن ألؾ نسخة من ألؾ باء الكردٌة
ألوصمان صبري وكامٌران بدرخان ،
نكون أوفٌاء للشهٌد كمال حنان عندما
نصون ونحمً وحدة شعبنا الكردي" ..
محً الدٌن شٌخ آلً*
" كان أخا ً لً ولكم جمٌعا ً  ،كان
الكثٌرون ٌنادونه خالو  ،قلٌل الكالم ،
مضحٌا ً  ،كنا وقرٌة تللؾ فخورة به "
مروان حنان*
----------------ترجمة فقرات من كلمات ارتجالٌة
ألقٌت بالكردٌة أثناء مراسم تشٌٌع
الشهٌد " أبو شٌار " .

اعتشٓبد انشخصٛخ انمٛبدٚخ
كًبل حُبٌ ( ثبيف شٛبس)

مساء ٌوم الخمٌس ٖٔ / ٔ /
ٖٕٔٓ فً حً األشرفٌة ـ حلب ـ
وعلى مقربة من دوار الحدٌقة ـ الفرن
اآللً ـ وقع الرفٌق كمال حنان بن
مصطفى شهٌداً وسط عملٌة قصؾ
وقنص طال جوار منزل الفقٌد ،حٌث
عم الخبر المإلم الوسط الكردي فً
الداخل والخارج وبذلك ٌكون شعبنا
الكردي وعموم الحراك الدٌمقراطً
السلمً قد خسر أحد مناضلٌه
المخلصٌن الذي أمضى أكثر من
أربعٌن عاما ً فً النضال الدإوب من
أجل الحرٌة وحقوق شعبه الكردي
ونشر ثقافة حقوق اإلنسان .
إننا فً الوقت الذي نحمل فٌه
النظام األمنً االستبدادي كامل
المسإولٌة حٌال هذه الجرٌمة ومثٌالتها
فً طول البالد وعرضها جراء
استمراره فً خٌاره األمنً ـ العسكري
المقٌت ،نتقدم بؤحر التعازي إلى أبناء
الشعب الكردي والسوري عموما ً والى
جمٌع رفاق وأصدقاء الفقٌد وأفراد
أسرته وذوٌه .
المجد والخلود لشهدابنا األبرار.
عاشت سورٌا حرة دٌمقراطٌة .
ٖٔ ٕٖٓٔ / ٔ /
الهٌبة القٌادٌة
لحزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي
فً سورٌا (ٌكٌتً)
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لدى قراءة معطٌات األزمة السورٌة وتشابكاتها الدولٌة  -اإلقلٌمٌة ورصد حقٌقة
مواقؾ الدول الكبرى المتباٌنة شكالً والمتقاربة من حٌث النتٌجة على استمرار دوامة
العنؾ المجنونة التً تعصؾ ببالدنا منذ ما ٌقارب السنتٌن من الزمنٌ ،بدو واضحا ً أنَّ
آفاقَ انفراجها ال تزال مسدودة والوضع مر َّش ٌح لمزٌ ٍد من التوتٌر واألزمة والتعقٌد،
الدمار والخراب وشالالت الدم السوري لن تتوقؾ على األقل فً المدى المنظور
وأن
َ
مصالح القوى الكبرى
بسبب عدم توافق المجتمع الدولً على صٌؽة للحل ترضً
َ
ٌ
جهات مؽرضة ال
بمعزل عن إرادة شعبها ،وثمة
المتصارعة على الساحة السورٌة
ٍ
الخٌر لسورٌا وشعبها ،تسعى لٌ َل نهار للنفخ فً نٌران هذه الحرب المدمرة التً
ترٌ ُد
َ
بمخاطر
قرار المنطقة ودو َل الجوار وتنذر
تحرق السورٌٌن فً الصمٌم وتهدد است َ
ِ
ب إقلٌمٌة وخٌم ِة العواقب .وكنتٌج ٍة طبٌعٌة إلطالة أ َم ِد األزمة التً ال تزال تراوح
حر ٍ
مكانها وتزداد تشابكا ً ٌوما ً بعد ٌوم ،عمّت حالة الفوضى والفلتان األمنً بسبب ؼٌاب
الدولة ومإسساتها وانتشرت حاالت وصنوؾ متعددة من الجرٌمة والسلب والنهب التً
ت خارجٌة
ٌتعرض لها المواطنون السورٌون فً طول البالد وعرضها ،وتؽلؽل جها ٍ
عدٌدة فً الداخل السوري تمارس اإلجرا َم والتخرٌب وتقدم على ِّ
بث سموم التفرقة
والتمٌٌز بٌن المكونات السورٌة بؽٌة إضعاؾ المعارضة وتفتٌتها وإلهابها بصراعات
ك هامشٌة ؼاٌتها تمزٌق النسٌج الوطنً السوري الؽنً بؤلوانه وأطٌافه ،
ومعار َ
وصوالً إلى حرؾِ الثورة عن أهدافها ومسارها الصحٌح.
فً ظ ِّل وضوح الموقؾ الالمبالً وؼٌر المكترث لمحن ِة السورٌٌن من لدن
المجتمع الدولً وهٌباته ومإسساته حٌال المآسً التً حلّ ْ
ت بسورٌا وأهلها ،أال ٌحق
لكل مواطن سوري ؼٌور أن ٌتساءل :ترى  ،إلى أٌة هاوٌة تسٌر البالد  ،وما هو
العمل المطلوب فً هذه المرحلة وهذه األجواء والمناخات التً تفوح فٌها رابحة الدم ،
ندع ألسنة النٌران هذه تؤتً على ما تب ّقى من الوطن أم
ٌتوجب القٌام به ؟!!...هل َ
نتحرك معا ً كسورٌٌن ٌداً بٌد بؽٌة التخفٌؾ من آثار هذه الحرب على المواطن وحقن
َ
دمابه  ،والبحث معا ً عن حلول جادة بعد إعادة النظر فً سٌاساتنا وحساباتنا وأولوٌاتنا
وبرامجنا ورهاناتنا  ،ألجل تحقٌق التؽٌٌر المنشود ؟!! ..إنَّ أه َّم عمل ٌمكن القٌا ُم به
هو أن تسعى كل القوى واألطر السٌاسٌة القابمة ولجان المجتمع المدنً والفعالٌات
الثقافٌة والمجتمعٌة والحقوقٌة والنسوٌة والشبابٌة ،ومن ضمنها الهٌبة الكردٌة العلٌا
ممثلة للشعب الكردي ،وؼٌرها من قوى التؽٌٌر لعقد مإتمر جامع شامل دون إقصا ِء
أو تهمٌش أٌة قوة أو مكوِّ ن ،وعدم الركون لوصاٌة أٌة جهة دولٌة أو إقلٌمٌة لتدارس
وضع الثورة السورٌة ومساراتها وتشخٌص واقعها بجرأة وموضوعٌة ،تلك الثورة
ً
سلمٌة فً بداٌاتها ضمن إطار ثورات الربٌع العربً  ،وإلى ما ْ
ْ
آلت إلٌه
انطلقت
التً
ً
ً
راهنا حٌث أنها تسب ُح الٌو َم فً بحر من الدماء الؽالٌة على قلوبنا جمٌعا ،ودراسة
مستجداتها بحكمة وروٌة ومسإولٌة ،واضعة أمام أعٌنها هدفا ً ربٌسٌا ً هو بناء تحالؾ
الشعب السوريَّ
ت واألطٌاؾ والشرابح وٌمثل
وطنً سوري شامل ٌض ٌّم
جمٌع الفبا ِ
َ
َ
تمثٌالً حقٌقٌاً ،لٌقو َد عملٌة النضال بهدؾِ إسقاط النظام األمنً االستبدادي وإقامة البدٌل
الدٌمقراطً البرلمانً التعددي ،والتوافق على برنامج عمل ورإٌة واضحة لسورٌا
المستقبل التً تحقق طموحات السورٌٌن بمختلؾ مشاربهم وانتماءاتهم القومٌة والدٌنٌة
والفكرٌة على أساس من المساواة والدٌمقراطٌة  ،واإلقرار بوجود شعب كردي فً
سورٌا دستورٌا ً وح ِّل قضٌته القومٌة العادلة وفق القوانٌن والعهود الدولٌة فً إطار
وحدة البالد ،وتكثٌؾ الجهود إلخضاع نشاط المعارضة المسلحة وعملٌاتها للقرار
السٌاسً الذي ٌمثله ذاك التحالؾُ الوطنً السوري الشامل  ،وإعالن موقؾ واضح
بؤوامر من خارج الحدود ومن المجامٌع
وحازم من المجموعات المسلحة التً تؤتمر
َ
ؾ
السلفٌة الجهادٌة التكفٌرٌة التً تحارب أقسا ٌم منها على األرض السورٌة ألهدا ٍ
خاصة بها ال تمت ألهداؾ الثورة السورٌة ومصالح أبنابها .
أما فً الجانب الوطنً الكرديٌ ،مكن القول بؤن سوٌة الوعً السٌاسً والشعور
بالمسإولٌة لدى أبناء شعبنا من حركته السٌاسٌة وفعالٌاته الشبابٌة والثقافٌة والنسوٌة
ْ
ساهمت إلى حد بعٌد فً حماٌة المجلس الوطنً الكردي وعمله المشترك
وؼٌرها قد
مع مجلس الشعب لؽرب كردستان وفق إتفاقٌة – إعالن هولٌر ومقررات الهٌبة
الكردٌة العلٌا التً تجسد إلى حد كبٌر إرادة وحدة الصؾ الكردي .
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ت جسام
لقد قدّم الشعب الكردي وحركته الوطنٌة تضحٌا ٍ
على درب الحرٌة والكرامة والدٌمقراطٌة لسورٌا وتؤمٌن
الحقوق القومٌة المشروعة ألبنابه ولكافة األقلٌات القومٌة
والدٌنٌة األخرى عبر نضاله الذي ٌمتد ألكثر من خمسة عقود
ْ
خلت ،إذ ال ٌمكن ألي مراقب محاٌد ومنصؾ أن ٌنكر أو
تصدر
ٌتجاهل هذه الحقٌقة .كما أنه من ؼٌر الجابز أن
َ
أصوات هنا وهناك فً هذه المرحلة الحرجة من عمر البالد
والثورة من بعض أوساط المعارضة السورٌة خاضعة
ت خارجٌة تنظر بعٌن الشك والرٌبة إلى القضٌة الكردٌة
لتؤثٌرا ٍ
ت ال تخدم عملٌة تعزٌز الثقة المتبادلة
األصوا
هذه
ل
مث
ِ
!! ..إن َ
بٌن المكونات واألطٌاؾ السورٌة وتمهِّد السبٌل أمام مثٌري
الفتن والقالقل لتهدٌد السلم األهلً فً المناطق الكردٌة ،وال
تنسجم مثل هذه المواقؾِ مع ما تصبو إلٌه الثورة السورٌة فً
العنؾ واإلرهاب،
بناء دولة دٌمقراطٌة برلمانٌة تعددٌة تنبذ
َ
مكان فٌها لالستعالء والعسؾ والتمٌٌز!.
دولة ال
َ
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ّ
اٜالف تـٕدع ٔتؼـض٘ انشٓٛذ انفمٛذ
كًبل يصطفٗ حُبٌ ( أثٕ شٛبس )

مركز أنباء األمم المتحدة ٕٖٓٔ/ٔ/ٕ2 -

ؿُٛؾ ٚشذد ػهٗ
ضشٔسح صٚبدح
انتًٕٚم

نهًغبػذاد

اإلَغبَٛخ يف عٕسٚب
قال جون ؼٌنػ مدٌر العملٌات بمكتب األمم المتحدة لتنسٌق
الشبون اإلنسانٌة إن الوكاالت اإلنسانٌة ستضطر إلى تقلٌص
الحصص الؽذابٌة التً توزعها على مبات اآلالؾ من
السورٌٌن المحتاجٌن إذا لم تتلق التموٌل المطلوب.
ولدى عودته من بعثة إنسانٌة فً سورٌا عقد ؼٌنػ مإتمرا
صحفٌا فً نٌوٌورك قال فٌه "إن الوضع فً سورٌا ،كما نعلم
جمٌعاٌ ،تدهور باستمرار وال ٌعنً هذا فقط زٌادة االحتٌاجات
وعدد المحتاجٌن ،ولكن ٌعنً أٌضا أن االحتٌاجات أشد حدة
ألن أسالٌب التكٌؾ تنهار .هناك ما ٌقدر بملٌونً مشرد
داخلً ،وأربعة مالٌٌن شخص بحاجة إلى المساعدات ولكن
هذا الرقم ٌواصل االرتفاع ٌوما بعد آخر .إن أكبر جهد فً
سورٌا هو جهد السكان أنفسهم لدعم أخواتهم وإخوانهم فً هذا
الوقت شدٌد الصعوبة".
وأضاؾ ؼٌنػ أن وكاالت األمم المتحدة اضطرت خالل
الشهرٌن الماضٌٌن إلى تخفٌض القٌمة الؽذابٌة للمساعدات التً
توزعها بسبب نقص التموٌل.
وقال جون ؼٌنػ إنه بحث مع المسبولٌن السورٌٌن مسؤلة
احتجاز السلطات السورٌة لثمانٌة عشر موظفا من العاملٌن
لدى األمم المتحدة ،وأضاؾ أن اإلجراءات السلٌمة لم تتوفر
ألولبك الموظفٌن وأن البعثة الزابرة لم تتمكن من لقابهم.
وكان هدؾ مهمة مدراء عملٌات الطوارئ فً عدد من
وكاالت األمم المتحدة التركٌز على فجوات العمل والتحدٌات
وإٌجاد سبل لتوسٌع نطاق الوصول إلى المحتاجٌن بطرٌقة
أفضل وأسرع.

ُنقل جثمان الشهٌد كمال حنان بموكب مهٌب من حً
األشرفٌة بحلب إلى عفرٌن ( كرداغ ) ومن ثم إلى قرٌته تلؾ،
وبحضور حش ٍد ؼفٌر من األهالً واألصدقاء ورفاق وقٌادات
الحزب وممثلً أحزاب كردٌة ووطنٌة ومجلس الشعب لؽربً
كردستان والمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا وشخصٌات
اجتماعٌة وثقافٌة  ،ووري الثرى عصر ٌوم الجمعة
ٔ ٕٖٓٔ/ٕ/فً مقبرة القرٌة وبمراسم حضارٌة البقة بدأت
بالترحٌب بالحضور والوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح شهداء
الحرٌة والكرامة وشهداء الكرد وكردستان والشهٌد أبو شٌار ،
ثم ألقٌت كلمات :
 .1المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا – د .عبد المجٌد
شٌخو .
 .2مجلس الشعب لؽربً كردستان – أبو سٌدو .
 .3د .كامٌران حاج عبدو – مسإول منظمة الحزب فً
أوربا .
 .4محمود محمد أبو صابر – مسإول منظمة الحزب
فً إقلٌم كردستان العراق .
 .5هٌبة تحرٌر جرٌدة الوحـدة – شكري ده دو .
 .6مجلة برس ومإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة فً
سورٌا – مروان بركات .
 .7جرٌدة نـوروز – قازقلً أبو لهنك .
 .8حزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا –
سكرتٌر الحزب محً الدٌن شٌخ آلً .
 .9عابلة الفقٌد – مروان حنان .
حٌث بعد وداع اآلالؾ للراحل أبو شٌار  ،توافد آالؾ
أخرى خالل ثالثة أٌام إلى خٌمة العزاء  ،معبرٌن عن
استنكارهم لجرٌمة مقتل أبو شٌار ومجزرة األشرفٌة التً راح
ضحٌتها أكثر من عشرٌن شهٌداً وعشرات الجرحى ونزوح
مبات العابالت  ،وكذلك عن حزنهم وأسفهم لرحٌل شخصٌة
سٌاسٌة ثقافٌة مناضلة  ،الذي شكل خسارة للشعب وحركته
السٌاسٌة والثقافٌة  ،مقدمٌن تعازٌهم الحارة  ،وكان فً مقدمة
مستقبلٌهم سكرتٌر الحزب األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً
وأعضاء الهٌبة القٌادٌة وذوي الفقٌد وبحضور مسإولً منظمة
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أوربا ومنظمة إقلٌم كردستان العراق
للحزب الدكتور كامٌران حاج عبدو
واألستاذ محمود محمد ( أبو صابر )
واألستاذ أحمد جتو ،وكان من بٌن
المعزٌن وفود :
لؽربً
الشعب
 .1مجلس
كردستان
 .2أعضاء المجلس الوطنً
الكردي فً سورٌا – عفرٌن
 .3المجلس المحلً بحلب التابع
للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا
 .4الحزب الدٌمقراطً الكردي
فً سورٌا ( البارتً ) برباسة المهندس
مسلم عمر
 .5حزب آزادي الكردي فً
سورٌا برباسة األستاذ عبد الرحمن آبو
 .6الحزب الدٌمقراطً التقدمً
الكردي فً سورٌا برباسة األستاذ
كامٌران
 .7حزب االتحاد الدٌمقراطً
PYD
 .8حزب المساواة الدٌمقراطً
الكردي فً سورٌا
 .9المكتب السٌاسً للحزب
الشٌوعً السوري الموحد
 .11الحزب الشٌوعً السوري
 .11وحدات الحماٌة الشعبٌة
YPG
 .12قرٌة دٌوا برباسة الشخصٌة
الوطنٌة أبو حسن
 .13إدارة مدرسة أزهار عفرٌن
 .14إدارة الهالل األحمر السوري
 .15رابطة الكتاب والصحفٌٌن
الكرد فً سورٌا
 .36مسإولو ووفود منظمات
حزب الوحـدة فً دمشق ومناطق
الجزٌرة وكوبانً والرقة وتل أبٌض
 .37لجان ومنظمات وأصدقاء
حزب الوحـدة فً قرى وبلدات ونواحً
منطقة عفرٌن ( كرداغ )
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وقد وردت برقٌات تعزٌة عبر االتصال الهاتفً أو االلكترونً ( مع حفظ األلقاب
) من :
 .1نصر الدٌن إبراهٌم  -المكتب السٌاسً للحزب الدٌمقراطً الكردي فً
سورٌا( البارتً )
 .2عزٌز داود سكرتٌر عام حزب المساواة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا
 .3فٌصل ٌوسؾ – ربٌس المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا
 .4الهٌبة التنفٌذٌة لحركة اإلصالح – سورٌا
 .5المكتب السٌاسً للحزب الدٌمقراطً التقدمً الكردي فً سورٌا
 .6عبد الحمٌد التمو – تٌار المستقبل الكوردي فً سورٌا  -مكتب العالقات
العامة
 .7عبد الكرٌم سكو  -السكرتٌر العام للبارتً الدٌمقراطً الكردستانً– سورٌا
 .8محمد صالح خلٌل  -عضو المكتب السٌاسً فً الحزب الدٌموقراطً
الكوردي فً سورٌا (البارتً)
 .9الدكتور منذر الفضل – العراق
 .11شمس الدٌن حمو  -عضو اللجنة السٌاسٌة لحزب ٌكٌتً الكردي فً سورٌا
 .11المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا  -فرع الدنمارك
 .12منظمة حقوق االنسان الكردي فً سورٌا – ماؾ –
 .13جمعٌة روشن بدرخان للمرأة الكردٌة
 .14رابطة هٌرو للمرأة الكردٌة
 .15علً عطً ربٌس الجالٌة الكوردٌة فً أوكرانٌا -كٌٌؾ
 .16الهٌبة القٌادٌة للحركة الثقافة الدٌمقراطٌة فً ؼرب كرستان – فرع أوربا
 .17الدكتور كمال سٌدو  -قسم الشرق األوسط فً جمعٌة الشعوب المهددة
( )STPفرع المانٌا
 .18حكمت عزٌز  /ألمانٌا – مسإول فرع أوربا لمنظمة الدفاع عن حقوق
اإلنسان الكردي فً سورٌا
 .19آالن جاوٌش – ربٌس جمعٌة الفكر للطالب الكورد فً جامعة بون األلمانٌة
 .21مإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردي فً سورٌا – كوبانً
 .21فتاح زاخوي
 .22محفوظ رشٌد  -سٌؾ الدٌن جمو شاهرٌن  /السوٌد – جودت ؼباري –
محمد أنور  /ؼزاوٌة  -فاروق حجً مصطفى – حسٌن عمر ( أبو إٌفا )  -دالور
زنكً  -حكمة معجونو  /أوربا – بنكٌن إسماعٌل عمر  -علً بشار ( أبو آزاد ) –
نواؾ بشار ( أبو دارا ) – أسعد إسماعٌل /أورفا تركٌا – لزكٌن إسماعٌل  /السوٌد –
محمد لطٌؾ عمر أبو شبال – نوشٌن حمً  /هولندا – بدران مستو  /سري كانٌه –
زكً حجً  /سري كانٌه – دلشا آٌو  /سري كانٌه – شهاب عبدكً  /سري كانٌه –
سٌامند جاوٌش  /أوكرانٌا – أمٌنة رشولٌك  /الجزٌرة – صالح أبو دٌسم  /تركٌا –
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ولٌد ماسكا /
الرقة – عبد
القادر حسو /
الرقة – محمد
عمر كردي /
تركٌا – شٌخ
برمجة  /تركٌا –
سلٌمان بالل /
تركٌا – عارؾ
حسن  /السوٌد –
جوان حنان /
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َٕدع شخصٛخ ٔطُٛخ اجتًبػٛخ
ثمبفٛخ عٛبعٛخ يشيٕلخ

شكري ده دو *

أسرة وعابلة الفقٌد......
أهالً قرٌة تللؾ الجرٌحة......
رفاق ومنظمات حزب الوحدة الدٌمقراطً
الكردي فً سورٌا ...
ممثلً مجلس الشعب لؽربً كردستان
والمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا ...
الجزابر  -كاوا عٌسى  /الجزابر – أحمد إٌبو وعابلته وأبو هوزان – رزا
شخصٌات وفعالٌات اجتماعٌة وثقافٌة ...
جولبان دٌرسمً  /استرالٌا  -خلٌل خالد  /سوٌسرا – حٌدر عمر  /ألمانٌا -
األخوة الحضور ....
دلٌار خانً  /عامودا  -فواز بنكو  /عامودا – أحمد مصطفى – زٌنب جمو /
نودع الٌوم معكم رفٌقا عزٌزاً ،أخا ً كبٌراً،
فرنسا  -كانً آالن – فاٌاد أوصمان  /ألمانً .
شخصٌة وطنٌة اجتماعٌة ثقافٌة سٌاسٌة مرموقة
 .23عابلة بال أوؼلو  /ؼازي عنتاب  -تركٌا
بإنسانٌته وأخالقٌاته ومبادبه ومثله العلٌا  ،بحبه
 .24رونً زنكً – الهٌبة القٌادٌة لحركة شباب هنانو
لشعبه ولوطنه التارٌخً كردستان وبلده سورٌا ،
 .25مركز إحٌاء وتطوٌر األدب الكوردي -موسكو-
 .26مإٌدو ومإازرو حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا -بهدوبه الصاخب وسعة صدره  ،بعزته وشهامته
وكرمه  ،وبعشقه للؽته الكردٌة الجمٌلة.
ٌكٌتً  -روسٌا االتحادٌة-
 .27الدكتور تٌمور مراز -جورجٌا
 .28الدكتور أوتار جمال -موسكو
 .29تاتٌانا زاخاروفا -ناشطة سٌاسٌة  -روسٌا
 .31زارٌما مستفاٌفا -ناشطة سٌاسٌة وصدٌقة الشعب الكوردي -روسٌا
 .31منظمة ألمانٌا للحزب الدٌمقراطً الكوردستانً فً سورٌا
 .32منظمات حزب الوحـدة فً ( أوربا  -هولندا – ألمانٌا – سوٌسرا –
بلجٌكا  -إقلٌم كردستان العراق – رومانٌا – برٌطانٌا – الخلٌج  -الرقة
قامشلو – سري كانٌه – حسكة – دمشق – تربه سبً – لبنان – دٌرٌك –
أوكرانٌا – حلب – كرداغ – كركً لكً – كوبانً – منظمة الطلبة /حلب –
منظمة المرأة  /حلب ) .
 .33رفاق حزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا – فً المملكة
العربٌة السعودٌة
 .34الفرق الفنٌة ( زٌالن – نشتمان– روجستان– هاوار– بارٌن –
زانٌن ).
كما استقبلت منظمة قامشلو لحزب الوحـدة التعازي فً مقره ٌومً ٖ-
ٗ ، ٕٖٓٔ/ٕ/وتلقت منظمة كوبانً التعازي من أحزاب وشخصٌات
وفعالٌات عدٌدة .
تنوٌه  :نعتذر من األخوة المعزٌن الذٌن لم ٌذكر أسماءهم فً القابمة
أعاله  ،وسٌتم نشر نصوص برقٌات التعزٌة فً العدد القادم  ،مع الشكر
-----------------------------------واالمتنان .
 كمال مصطفى حنان من موالٌد ٗ٘ٔ3
 انتسب إلى صفوؾ الحركة الكردٌة فً سورٌة أواخر ستٌنات القرن
العشرٌن .
 انتخب لعدة دورات عضواً فً الهٌبة القٌادٌة لحزب الوحدة
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا  ،وهو من الوجهاء القٌادٌٌن البارزٌن
والمعروفٌن فً الحزب.
 ربٌس هٌبة تحرٌر جرٌدة نـوروز الناطقة باللؽة الكردٌة.
 من مإسسً مإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة ي سورٌا .
 من مإسسً نادي عفرٌن ٔ3ٙ3
 زوجته  :المعلمة فاطمة  -أبنابه  :شٌار – جوان – هوشنك

األخوة الحضور........
سورٌا تعٌش أحلك ظروفها ،ودوامة العنؾ
تحصد األرواح واألرزاق وٌتهدم معها بنٌان
البلد وراح ضحٌتها من خٌرة أبنابها  ،كوادر
ومثقفٌن وإعالمٌٌن  ،آخرهم فقٌدنا الؽالً الكبٌر
كمال حنان ( ابا شٌار) .
لقد كنا فً هٌبة تحرٌر جرٌدة الوحدة على
تواصل دابم مع الراحل فً عمله ربٌسا لتحرٌر
جرٌدة نــوروز ،نعم كانتا جرٌدتٌن توأمتٌن
توزعان باآلالؾ فً عمق المجتمع الكردي
وعلى النخب والفعالٌات السورٌة وفً اإلعالم
االلكترونً  ،شقتا طرٌقهما بحكمة وجدارة رؼم
الصعوبات والعراقٌل  ،وكان لعزٌزنا أبا شٌار
فً إصدارهما دورا كبٌراً .
الحزن على رحٌله ٌُدمع العٌون وٌُدمً
القلوب  ،هذا الرحٌل ٌشكل خسارة كبٌرة لنا
وألهله ولتللؾ وعفرٌن ولعموم الشعب الكردي
والسوري وحركته الوطنٌة.
فً الوقت الذي نعزي فٌه أنفسنا نتقدم
بؤحرّها إلً جمٌع محبً الفقٌد........
وعهداً ٌا أبا شٌار سنبقى سابرٌن فً خطاك
وأوفٌاء لمبادبك ...
الخزي والعار للمجرمٌن القتلة ...
المجد والخلود لشهداء سورٌا ،شهداء
الحرٌة والكرامة  ...للشهٌد ابا شٌار .
----------* نص الكلمة التً ألقٌت باسم هٌبة تحرٌر
جرٌدة الوحـدة .
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اعتشٓبد صمش آخش
يٍ صمٕس حضة

انٕحذح (ٚكٛت)ٙ
رامانً كرد

" قدر حزب الوحدة أن ٌضحً
برفاقه كما كل مناضلً الثورة
السورٌة المباركة "
إن خبر استشهاد المناضل
الكبٌر كمال أبو شٌار كان مفجعا ً
جداً لكن عزاإنا أنه رحل لٌلتحق
بقافلة رفاقه السابقٌن إسماعٌل عمر
وعادل وشٌرزاد  ...وؼٌرهم كثر
من الشهداء البررة الكرد على درب
الحرٌة ومناصرة الثورة السورٌة
المباركة.
إن انتهاج النظام الحاكم بالحل
األمنً واستعمال القتل والتدمٌر لن
ٌستطٌع أن ٌبٌد الشعب السوري ،
إنه ساقط ال محالة وبدم شهدابنا
سوؾ نعجل فً إسقاطه ورحٌله.
إن رحٌل أبو شٌار خسارة
كبٌرة لحزبه وعموم الشعب الكردي
فً سورٌا ،ألن نضاله على مدى
ٓٗ عاما ً فً خدمة قضٌة شعبه
الكردي أمر ال ٌمكن تجاهله .كما
أنه واحد من الذٌن كان له بصمة
فً تعلٌم اللؽة الكردٌة والحفاظ
علٌها ،إضافة إلى مساهمته الكبٌرة
فً صدور ونشر عدد من الصحؾ
والمجالت الكردٌة.
أقول وأنا واحد من رفاقه
المقربٌن أنه مهما كتبنا وقلنا ال
نستطٌع أن نوفٌه حقه ،لكن ٌد القدر
أقوى منا جمٌعاً ،إنا هلل وإنا إلٌه
لراجعون ،عزاإنا الوحٌد هو أن
دمه لن ٌذهب هدراً ألننا ماضون
على دربه فً النضال حتى تحقٌق
أهداؾ شعبنا الكردي فً سورٌا من
خالل تضافر كل الجهود فً
استمرار الثورة السورٌة حتى
تحقٌق أهدافها فً الوصول إلى
دولة سورٌة حرة ودٌمقراطٌة ولكل
مواطنٌها بكافة أطٌافهم.
وفً النهاٌة ال ٌسعنا إال أن
نقول الرحمة لفقٌدنا الؽالً والصبر
والسلوان ألهله وذوٌه ورفاقه.
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انٕداع األخري
المحامً مصطفى مجٌد
كنتَ وستظل معنا فً دربنا
الطوٌل  ،رفٌقا ً  ،أبا ً  ،صدٌقا ً ،
وأنت اآلن ستكون كنجمة فً
السماء ستظل تهدي رفاقك
صواب الطرٌق الصحٌح،
صواب قضٌتنا وشؽلك الشاؼل
الذي كان من صلب اولوٌاتك
على مدى ٕٗ عاما  ،هرمت ٌا
أبا شٌار وأنت تناضل وكنا
وكنت معنا نؤمل سوٌا ً فً ؼد
مشرق وجمٌل  ،ؼ ُد حلمنا  ،ؼ ُد
لؽتنا  ،وتراثنا وثقافتنا  ،أتذكر ٌا
عزٌزنا عندما التقٌنا بالقرب من
الدوار الثانً باألشرفٌة وفً
خضم حدٌثنا أننا "نحن األكراد
ومنذ والدتنا نتقبل طوعا وإٌمانا ً
منا باإلنسانٌة كل الثقافات فً
شرقنا وفً جوارنا ال بل نحترم
كل ثقافات العالم فلنؤمل من
ؼٌرهم ومن اآلخرٌن أن ٌفهم
وٌعترؾ بجزء بسٌط من
خصوصٌتنا كؤكراد لنا لؽتنا ولنا
كافة حقوقنا المشروعة بالعٌش
على أرض آبابنا وأجدادنا ،
وقلت أنه لن نستجدي أحداً
بمنحنا حقوقنا سنظل نناضل حتى
ننتزع تلك الحقوق " .
نعم ٌا رفٌقً وٌا خالً
العزٌز سنظل على دربك عهداً
منا ووفا ًء لكل سنوات نضالك
لروحك العظٌمة التً ستظل
تحلق عالٌا ً فً سماء عفرٌن ،
ماضون معك حتى ننتزع حقوقنا
حتى نحقق حلمنا .
رحلت بصمت  ،خلسة
الرصاصة الؽادرة  ،رحلت
بهدوء بعٌداً عن تلك الوجوه
القمٌبة التً خافت منك وانت فً
منظار قناصه ربما أدرك ٌا خالو
فً لحظتها انك تكرهه وتكره
سالحه فابى إال أن ٌسقطك ،
واهما ً أنه سٌسقط القضٌة  ،لكنه
هو سقط وعاشت القضٌة !!!
هناك من بٌن تلك األنقاض
ومن زواٌا مدٌنتنا المدمرة ومع
والدة كل شمس جدٌدة ال بد أن
ٌنبثق فج ُر حرٌة جدٌدة .
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سحم فبسط آخش يٍ عبحبد انُضبل

سلمان بارودو
أصبت بذهول كبٌر وحزن عمٌق عندما فوجبت
بنبؤ استشهاد المناضل كمال حنان أبو شٌار رحمه هللا،
الذي سقط شهٌداً أثناء عملٌة قصؾ قرب منزله فً حً
األشرفٌة بحلب بتارٌخ ٖٔ  ،ٕٖٓٔ /ٔ /كان الشهٌد
أبوشٌار مثاالً للمناضل المخلص لقضٌة شعبه الكردي
وبلده سورٌا ،وكان متفانٌا ً فً عطابه ومتفتحا ً فً آرابه
وأفكاره ،جرٌبا ً فً مواقفه ،سلسا ً فً تعامله ،كان كل
من عرفه وتعامل معه ٌضربون به المثل إلخالصه
وحرصه الشدٌدٌن لقضٌته القومٌة والوطنٌة ،كان
نموذجا ً رابعا ً للوفاء واإلخالص والتضحٌة ونكران
الذات.
ٌقول المفكر محمود أمٌن العالم(( :اإلنسان هو
أروع ثمار الحٌاة ،عقلها الواعً ،وقلبها المشتاق أو
حسها الفنان وإرادتها الفعالة .واإلنسان فً جوهره
موقؾ ،إنه لٌس مجرد إشباع لرؼبة ،او استجابة
لمإثر ..وإنما هو كذلك – وفً الجوهر – إضافة
عبقرٌة خالقة إلى الحٌاة ،تارٌخ ٌتدفق صاعداً .وٌعمل
وٌعانً ،وٌكتشؾ وٌتخطى وٌجدد وٌبدع)).
لم تهتز قناعة أبو شٌار ٌوما ً ولم تهن عزٌمته بالقٌم
النضالٌة التً آمن بها وعمل من أجلها رؼم الظروؾ
والصعوبات التً مر بها ،بل ظل مخلصا ً أمٌنا ً لكل
القٌم والصفات التً تحلى بها.
ننحنً إجالالً وإكراما ً لشخصك ولشهادتك ،لن
ننساك ولن ننسى أمثالك ،سٌذكرك شعبك ورفاقك
وأصدقابك بؤنك أحد المناضلٌن فً سبٌل حرٌة شعبك
ووطنك ،نعاهدك بؤننا على العهد ماضون لتحقٌق ما
آمنت به وناضلت من أجله.
إلى جنات الخلد ٌا أبا شٌار

ثـٛـبٌ

فً خضم الصراع المسلح الدابر فً سري كانٌه ( رأس
العٌن )  ،بٌن المجامٌع المسلحة وقوات الدفاع الشعبٌة إلى
جانب وحدات الحماٌة الشعبٌة  ،حٌث قامت تلك المجامٌع
بتارٌخ  2113 / 1 / 27م بقصؾ أحٌاء المدٌنة بقذابؾ
الهاون عشوابٌا ،وبذلك تم استهداؾ أسرة السٌد
شٌخموس شٌخو ( كوجري ) مما أدى إلى استشهاد ابنتٌه
برٌفان وهٌلٌن وإصابة نجلٌه الرفٌق حسٌن ومحمد وكذلك
ابنته كلٌستان بجروح طفٌفة جراء ذلك القصؾ  .إن الدفاع
عن المناطق الكردٌة واجب وطنً وقومً  ،وحق مشروع
لكافة مكونات تلك المناطق بالدفاع عنها .
لذا فإننا ندٌن وبأشد العبارات قصؾ المدنٌٌن بقذابؾ
الهاون فً منازلهم  ،كما ندعو إلى وقؾ القتال فورا
وانسحاب كافة المجامٌع والمظاهر المسلحة من المدٌنة ،
واالحتكام إلى لؽة الحوار وفض الخالفات بالسبل
الدبلوماسٌة  ،وذلك بؽٌة إفساح المجال أمام المواطنٌن من
كافة مكونات المدٌنة إلدارتها مدنٌا مع اخذ أولوٌة حماٌة
السلم األهلً بعٌن االعتبار  ٕٖٓٔ / ٔ / ٕ2 .م

لجنة الدابرة فً الجزٌرة
لحزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌة (ٌكٌتً)
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ثٛبٌ إىل

انشأ٘ انؼبو
انعقد المإتمر الوطنً الكردي الثانً فً سورٌا ٌومً ٓٔ-
ٔٔ ٕٖٓٔ/فً مدٌنة قامشلو و بحضور  /ٕٔٔ/مندوبا ً ٌمثلون
كافة أطٌاؾ المجتمع الكردي من أحزاب و مستقلٌن و نساء و
شباب الحراك الثوري ،و استهل المإتمر أعماله بالوقوؾ دقٌقة
صمت حداداً على أرواح شهداء الثورة السورٌة و الشهداء
الكرد.
و بعد تثبٌت عضوٌة الحضور افتتح المإتمر األستاذ عزٌز
داوود أكبر األعضاء سنا ً و من ثم تم انتخاب لجنة إلدارة
أعمال المإتمر.
بعد ذلك تلً تقرٌر نشاط المجلس و البرنامج السٌاسً
المرحلً و الهٌكلٌة التنظٌمٌة للمجلس و جرى تقٌٌم التفاقٌة
هولٌر الموقعة بٌن المجلس الوطنً الكردي و مجلس شعب
ؼربً كردستان.
ففً الجانب السٌاسً أقر المإتمر بؤن أرقى أشكال نظام
الحكم فً سورٌا ٌتمثل فً الدولة االتحادٌة الدٌمقراطٌة متعددة
القومٌات و األدٌان و الطوابؾ بنظام نٌابً ٌلتزم المواثٌق
الدولٌة و مبادئ حقوق اإلنسان و تقر دستورٌا بوجود الشعب
الكردي و حقوقه القومٌة المشروعة بصفته شرٌكا أساسٌا وحل
قضٌته القومٌة وفق العهود و المواثٌق الدولٌة و اعتبار
المناطق الكردٌة وحدة قومٌة متكاملة بما ٌنسجم مع الدستور
المستقبلً للبالد و االعتراؾ باللؽة الكردٌة لؽة رسمٌة فً
البالد.
و فٌما ٌخص العالقة مع المعارضة الوطنٌة السورٌة أكد
المإتمر على ضرورة العمل معها من اجل إسقاط النظام
االستبدادي القمعً الدموي بكافة رموزه و مرتكزاته األمنٌة و
اإلٌدٌولوجٌة و إٌجاد البدٌل الدٌمقراطً و كذلك أهمٌة العمل
على الحل السٌاسً فً البالد و ضرورة االنتقال إلى دولة
الحق و القانون عبر مرحلة انتقالٌة واضحة المعالم و نبذ و
إدانة كافة أشكال الصراعات الطابفٌة و المذهبٌة.
و توقؾ المإتمر مطوال حول اتفاقٌة هولٌر و سبل تفعٌلها
و فً هذا السٌاق أكد على أهمٌة اتفاقٌة هولٌر لصٌانة وحدة
الصؾ الكردي فً سٌاق الثورة السورٌة و ضرورة تنفٌذ
بنودها و تفعٌل عمل لجانها فً فترة زمنٌة قصٌرة و ضرورة
تعدٌل بعض البنود التً من شؤنها المساهمة فً تسرٌع العمل و
توسٌع دابرة المشاركة فً اتخاذ القرار و المحافظة على
خصوصٌة كل مجلس بحٌث ال ٌتعارض مع الهدؾ المشترك.
و فً جو دٌمقراطً و وفق قرار المإتمر تم انتخاب
مجلس وطنً كردي قوامه  /1٘/عضواً من بٌن أعضاء
المإتمر.
و فً الختام أكد المإتمرون على ضرورة تفعٌل عمل
المجلس الوطنً الكردي و تنفٌذ قراراته على مستوى المركز
قامشلو ٕٕٖٔٓٔ/ٔ/
و المجالس المحلٌة.
رباسة المؤتمر الوطنً الكردي الثانً فً سورٌا
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سعبئم إىل ٔيٍ املؤدتش انٕطُ ٙانكشد٘
انثبَ ٙيف عٕسٚب

بسم هللا الرحمن الرحٌم
السادة والسٌدات أعضاء المؤتمر الوطنً الكردي الثانً
فً سورٌا.
نتوجه إلٌكم بالتهنبة والتحٌات األخوٌة الحارة  ،آملٌن
لمإتمركم النجاح والموفقٌة لما فٌه خدمة الشعب الكردي
وحقوقه القومٌة المشروعة فً إطار سورٌة دٌمقراطٌة.
اسمحوا لنا ومن منطلق األخوة أن نإكد لكم بضرورة
االهتمام والمحافظة على وحدة صفكم فً إطار المجلس الوطنً
الكردي والهٌبة الكردٌة العلٌا وسلمٌة نضاالتكم ونحن من جانبنا
نقؾ معكم من اجل إزالة المظالم المتبعة بحق الشعب الكردي
وان ٌتمتع بحقوقه القومٌة المشروعة ونحترم خٌاراتكم التً
ترونها مناسبة لكم.
مع المودة واالحترام والتقدٌر
ٕٖٓٔٓٔ/ٔ/
مسعود بارزانى
ربٌس إقلٌم كوردستان  -العراق
----------------األخ الربٌس مسعود البارزانً ربٌس إقلٌم كردستان
العراق الموقر:
تحٌة واحتراما ....
ٌتوجه المإتمر الوطنً الكردي الثانً فً سورٌا إلى
سٌادتكم بؤحر التحٌات األخوٌة متمنٌا ً لكم النجاح و التوفٌق فً
أعمالكم لخدمة شعبنا الكردي فً كردستان العراق  ،كما ٌعرب
عن بالػ شكره و تقدٌره للجهود التً تبذلونها فً دعم نضال
الشعب الكردي فً سورٌا و توحٌد صفوفه.
إن المإتمر الوطنً الكردي الثانً أكد على أهمٌة تطبٌق
اتفاقٌة هولٌر الموقعة برعاٌتكم و تطوٌر عمل الهٌبة الكردٌة
العلٌا خدمة لوحدة الصؾ الكردي فً هذه المرحلة الدقٌقة من
تارٌخ سورٌا.
مرة أخرى تقبلوا تحٌاتنا األخوٌة الخالصة مع تمنٌاتنا لكم
بدوام الصحة و موفور العافٌة.
سورٌا  -قامشلو ٕٕٖٔٓٔ/ٔ/
رباسة المؤتمر الوطنً الكردي الثانً فً سورٌا
----------------إلى رباسة المؤتمر الوطنً الكردستانً  KNKالمحترمون
تلقى المإتمر الوطنً الكردي الثانً فً سورٌا ،و أثناء
انعقاده ،بؤسؾ و حزن بالؽٌن نبؤ اؼتٌال ثالثة من الكوادر
القٌادٌة فً  KNKإثر عملٌة إرهابٌة جبانة ٌوم الخمٌس
ٓٔ ،ٕٖٓٔ/ٔ/حٌث شكل فقدانهم فً هذا الوقت خسارة كبٌرة
للحركة التحررٌة القومٌة الكردٌة.
إننا إذ نعزٌكم و أنفسنا و ذوي الشهٌدات بهذا المصاب
الجلل ،ندٌن بشدة هذا العمل اإلرهابً الؽادر الذي ٌستهدؾ
حقوق الشعب الكردي و حل قضٌته حال سلمٌا دٌمقراطٌاً
عادالً ،كما نطالب الحكومة الفرنسٌة بالكشؾ عن الجناة
ومحاكمتهم .
قامشلو ٕٕٖٔٓٔ/ٔ/
رباسة المؤتمر الوطنً الكردي الثانً فً سورٌا
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رسالة إلى
المكتب السٌاسً لإلتحاد الوطنً الكردستانً
المناضل
تحٌة و بعد
ٌتقدم المإتمر الوطنً الكردي الثانً المنعقد بتارٌخ
ٓٔ ٕٖٓٔ/ٔ/ٔٔ-إلى االتحاد الوطنً الكردستانً قٌادة و
كوادر و إلى أبناء الشعب العراقً بخالص تحٌاته متمنٌا ً
للربٌس المناضل مام جالل الطالبانً بالشفاء العاجل و
العودة إلى مزاولة مهامه فً قٌادة العراق و شعبه.
و دمتم
قامشلو
ٕٕٖٔٓٔ/ٔ/
رباسة المؤتمر الوطنً الكردي الثانً فً سورٌا

ثٛبٌ إىل انشأ٘ انؼبو

حٕل يب جيش٘ يٍ لتبل يف يذُٚخ سأط
انؼني (عش٘ كبَ)ّٛ

مرة أخرى وبتارٌخ  ٕٖٓٔ/ٔ/ٔٙتعرضت مدٌنة
رأس العٌن (سري كانٌه)الحدودٌة فً محافظة الحسكة
ومن بقى من سكانها أو عادو إلٌها بعد هدنة لم تدم طوٌال
إلى وٌالت العمل العسكري والقصؾ العشوابً لألحٌاء
السكنٌة والخطؾ على الحواجز اثر دخول مجموعات
مسلحة جدٌدة مستقدمة من الحدود التركٌة إلى المدٌنة
رؼم خلوها من النظام األسدي ومن مإسساته العسكرٌة
واألمنٌة األمر الذي ٌثٌر مخاوؾ جدٌة لدى المواطنٌن
وخاصة الكرد منهم أهداؾ دخول تلك المجموعات التً
تتخذ من الجٌش الحر ؼطاء لعملٌاتها
إن المجلس الوطنً الكردي فً الوقت الذي ٌعرب
عن قلقه بتوسٌع دابرة العنؾ بعٌدا عن ساحتها الحقٌقٌة
فً مواجهة النظام المستفٌد األول من توسٌعها والساعً
إلى تؤجٌجها ،بؽٌة استدامة بقابه،نطالب بوقؾ األعمال
العسكرٌة والعنفٌة وإطالق سراح الموقوفٌن والمخطوفٌن
وانسحاب كافة المسلحٌن من المدٌنة والعودة لتنفٌذ االتفاق
الذي تم سابقا بؤن ٌقوم لجان مشتركة من مكونات المدٌنة
باألشراؾ على األوضاع األمنٌة والخدمٌة واالدراٌة فٌها.
كما ٌناشد المجلس األخوة فً قٌادة الجٌش الحر وقٌادة
االبتالؾ الوطنً لقوى الثورة والمعارضة الوطنٌة تبٌان
حقٌقة هذه الحمالت وأهدافها ومنفذٌها والعمل على وقفها.
كما ٌإكد المجلس أن ما ٌخدم الثورة السورٌة وٌسرع
فً إسقاط النظام المستبد هو تالحم كافة أبناء البالد بكل
مكوناته وطوابفه واإلخالص لمبادئ الثورة فً إسقاط
النظام وبناء سورٌة دٌمقراطٌة تعددٌة تتسع لجمٌع أبنابها
دون تمٌز بعٌدا" عن أجندات إقلٌمٌة مقٌتة وقبلٌة ضٌقة
تسًء إلى الثورة والى دماء شهدابها.
المجد والخلود لشهداء الثورة السورٌة
قامشلو ٕٖٓٔ/ٔ/ٔ2
المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا
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ثٛبٌ إىل انشأ٘ انؼبو

حٕل أحذاث عشِ كبَ( ّٛسأط انؼني )

بعد عودة الهدوء إلى ربوع مدٌنة سره كانٌٌه (رأس العٌن )اثر
االتفاق بٌن وحدات  YPGوالكتابب المسلحة التً هاجمت المدٌنة
منذ أكثر من شهرٌن على تشكٌل مجلس محلً من ابناء المدٌنة
إلدارة شإونها وعاد الكثٌر من أبنابها إلى بٌوتهم و فً افتعال
واضح للمشاكل وعلى اثر اشتباكات بٌن المجامٌع المسلحة نفسها
تم الهجوم على األحٌاء الكردٌة ودافعت قوى حماٌة الشعب عن
مناطقها واشترك األهالً بالدفاع عن أنفسهم واتسعت دابرة
المعارك وبات واضحا أن األمر كان مخططا له حٌث التحضٌر
الكبٌر من حٌث الوحدات والعتاد وكل ذلك عبر الحدود التركٌة
والتً امنت كل شًء لهذا الهجوم .
إننا فً الوقت الذي ندٌن هذا الهجوم وخرق االتفاق السابق
نتوجه إلى قوى االبتالؾ والمعارضة السورٌة والجٌش الحر
لتوضٌح الموقؾ من هذه المجامٌع المسلحة والتً تجر المنطقة إلى
صراع كردي مع قوى المعارضة وبذلك تشكل خطرا حقٌقٌا
تستهدؾ امن وسالمة هذه المناطق والوجود الكردي وتشكل
ضررا كبٌرا على الثورة السورٌة وأهدافها وندعو إلى انسحاب
تلك المجامٌع المسلحة من المدٌنة وترك أمر إدارة شإونها ألبنابها.
إننا نناشد أبناء الشعب السوري عامة وقوى الثورة السورٌة
والمعارضة الوطنٌة إلى التنبه لما ٌحصل فً رأس العٌن وما ٌعنٌه
من مخططات إقلٌمٌة تستهدؾ وحدة الصؾ الوطنً وتحوٌل
الصراع فٌما بٌن مكونات سورٌا وبذلك ٌتم خدمة أعداء الثورة
السورٌة والنظام السوري .
كما أننا نإكد بان الشعب الكردي لن ٌتخلى عن الدفاع عن
كرامته والوصول الى حرٌته مهما كانت التضحٌات وٌساند بكل
قواه أبناءه فً سره كانٌه والمدافعون عن كرامتهم ووجودهم .هذه
المدٌنة كانت وال تزال رمزا للتعاٌش والتآخً وتعبٌرا عن السلم
األهلً الذي أمنه أبناء المنطقة بمختلؾ مكوناته وإصرارا أكٌدا
على الدفاع عن امن وسالمة و حماٌة مناطقهم وفً هذا المجال
فإننا نتوجه بالتحٌة إلى وحدات الحماٌة الشعبٌة وأبناء المدٌنة من
مختلؾ المكونات على نضالهم البطولً ونحًٌ الشهداء اللذٌن
ضحو بحٌاتهم خالل هذه المعارك .
قامشلو ٕٕٖٓٓٔ/ٔ/
الهٌبة الكردٌة العلٌا

َــذٔاد عٛبعٛخ يف كـشداؽ

خالل شهر كانون الثانً ٖٕٔٓ أقامت منظمات حزب الوحـدة
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا نـدوات سٌاسٌة فً منطقة عفرٌن (
كرداغ ) – قرى ( كوتانا – قره كولٌه – جقماقا – فقٌرا –
داركٌر – ناذا – قزلباشا ) ،حضرت فً كل واحـدة منها العشرات
من الجماهٌر والمهتمٌن بالشؤن العام  ،وتوقؾ فٌها المحاضرون
عند مستجدات الوضع السٌاسً واألوضاع الحٌاتٌة وأحوال
الحركة الكردٌة والمعارضة السورٌة وما تم ّر بها البالد من أزمات
مستفحلة  ،وتؤتً هذه الندوات فً سٌاق تنشٌط التواصل مع
الجماهٌر عبر المراكز التً تم افتتاحها باسم الحزب بشكل علنً
فً أجواء الحرٌة النسبٌة التً تعٌشها المنطقة وخلوها من أجهزة
النظام األمنً االستبدادي  ،وضرورات شرح مواقؾ الحزب
وسٌاسته المعتمدة .
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اجلٛش انغٕس٘
ً
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ً
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انؼُمٕدٚخ
تحت هذا العنوان نشرت منظمة هٌومن راٌتس ووتش تقرٌراً
بتارٌخ ٗٔ كانون الثانً ٖٕٔٓ مستند ًة إلى شهادات ووقابع
ملموسة وحقٌقٌة  ،جاء فٌه :
(( تقوم سورٌا بتصعٌد وتوسٌع استخدامها للذخابر العنقودٌة
رؼم اإلدانة الدولٌة الستخدامها هذا السالح المحظور ،وهً تلجؤ
اآلن إلى نوع من الذخابر العنقودٌة ٌشتهر بالعشوابٌة وعدم التمٌٌز
وٌمثل تهدٌداً خطٌراً للتجمعات السكنٌة المدنٌة.
بنا ًء على مقابالت مع شهود ،وتحلٌل ما ٌقرب من اثنً عشر
مقطع فٌدٌو نشرها نشطاء سورٌون على اإلنترنت ،وصور
فوتوؼرافٌة التقطها صحفٌون دولٌون ،خلصت هٌومن راٌتس
ووتش إلى أن القوات السورٌة منذ مطلع دٌسمبر/كانون األول على
األقل استخدمت قاذفات الصوارٌخ متعددة الفوهات من طراز "بً
إم ٕٔ ؼراد" إلطالق صوارٌخ محملة بالذخابر العنقودٌة عٌار
ٕٕٔ ملم وتحتوي على ذخابر صؽٌرة من طراز "دي بً آي سً
إم" أو المعروفة باسم "الذخابر التقلٌدٌة المحسنة مزدوجة
االستخدام".
قاذفة الصوارٌخ السوفٌتٌة الصنع من طراز "بً إم ٕٔ" متعددة
الفوهات هً نظام محمول على شاحنة وقادر على إطالق ٓٗ
صاروخا ً بشكل شبه متزامن .وتتمتع الصوارٌخ بمدى ٌتراوح بٌن
ٗ وٓٗ كٌلومتراً ،كما تشتهر باستحالة توجٌهها الدقٌق الفتقارها
إلى نظام توجٌه .وافتقار هذه الصوارٌخ إلى الدقة ٌفاقم من خطر
تؤثٌر المساحة الواسعة للذخابر الصؽٌرة التً تحتوي علٌها.
وقالت هٌومن راٌتس ووتش إنه ٌمكن لهذه الصوارٌخ التً ٌتم
إطالقها فً مجموعات إحداث إصابات مدنٌة واسعة النطاق إذا
استخدمت فً مناطق سكنٌة.
أدانت أكثر من ٘ٔ من حكومات العالم استخدام سورٌا للذخابر
العنقودٌة ،بما فٌها النمسا وبلجٌكا والدنمارك وفرنسا وألمانٌا
وأٌرلندا والٌابان والمكسٌك وهولندا ونٌوزٌلندا والنروٌج والبرتؽال
وقطر وسوٌسرا والمملكة المتحدة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
كما قامت أؼلبٌة دول العالم بفرض حظر شامل على استخدام
الذخابر العنقودٌة من خالل اتفاقٌة الذخابر العنقودٌة ،التً سرت
اعتباراً من ٔ أؼسطس/آب ٕٓٔٓ .لم تنضم سورٌا إلى االتفاقٌة
ولم تشارك فً عملٌة أوسلو  ٕٓٓ2-ٕٓٓ1التً أدت إلى إنشاء
المعاهدة ،والتً تحظر الذخابر العنقودٌة وتشترط تطهٌر المناطق
الملوثة بها ومساعدة ضحاٌاها .انضم إلى اتفاقٌة الذخابر العنقودٌة
ما مجموعه  11دولة ،بٌنما و ّقعتها ٖٗ دولة أخرى لكنها لم تصدق
علٌها بعد.
هٌومن راٌتس ووتش عضو مإسس فً االبتالؾ الدولً
المناهض للذخابر العنقودٌة ،وهو حملة المجتمع المدنً التً أدت
إلى اتفاقٌة الذخابر العنقودٌة)).
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فً مدٌنة السلمٌة
إثر عملٌة تفجٌر انتحارٌة وسط مدٌنة السلمٌة –
محافظة حماه ( مدٌنة األدٌب الراحل محمد الماؼوط ) ٌوم
االثنٌن ٕٔ ٕٖٓٔ/ٔ/راح ضحٌتها أكثر من مبة قتٌل
وعشرات الجرحى بٌنهم أطفال ونساء  ،تضاربت األنباء
عن فحوى العملٌة والجهة المسإولة عنها  ،حٌث اتهمت
جهات معارضة النظام السوري وفٌما بعد تبنى تنظٌم
جهادي " جبهة النصرة "العملٌة على أنها استهدفت "
منطقة تجمع أمنً عسكري " حسب مقطع فٌدٌو أشار إلٌه
موقع سٌرٌا بولٌتٌك فً تقرٌر له بتارٌخ . ٕٖٓٔ/ٔ/ٕٙ
=========
فً جامعة حلب
بعد ظهر ٌوم الثالثاء ٘ٔ ٕٖٓٔ/ٔ/أول أٌام امتحانات
الفصل الدراسً األول فً جامعة حلب وأثناء اكتظاظ
الساحات والشوارع ومبانً السكن الجامعً بالنازحٌن
والمارة والطالب  ،سقطت قذٌفتان متتالٌتان  ،قرب كلٌة
هندسة العمارة وإحدى الوحدات السكنٌة  ،أدت إلى سقوط
أكثر من مبة قتٌل وعشرات الجرحى بٌن المدنٌٌن
والطالب وأضرار مادٌة فً المبانً والشوارع والسٌارات
وؼٌرها – لم تكن هناك تقدٌرات حقٌقٌة بسبب حالة
الفوضى والطوق األمنً – وسارعت وسابل إعالم النظام
بإلقاء المسإولٌة على المعارضة المسلحة وأنها أطلقت
القذابؾ من منطقة اللٌرمون  -البعٌدة عن الجامعة  -فً
رواٌة لم ٌصدقها أؼلب المتابعٌن وأهالً مدٌنة حلب ،
حٌث أكد العدٌد من الطلبة وشهود عٌان أن الطٌران
الحربً كان ٌحلق فوق الجامعة وهو الذي أسقط القذابؾ .
وهذا وكان معظم ردود األفعال المحلٌة والدولٌة منددة
تلك الجرٌمة المروعة ومطالبة السلطات السورٌة بالكؾ
عن أعمال العنؾ والقتل  ،وكان للحدث أثر مرعب فً
نفوس األهالً والطالب .
========
قرب قرٌة قطمة – عفرٌن
فً تصرٌح لها ذكرت منظمة عفرٌن (كرداغ ) لحزب
الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا :
ؾ الطٌران الحربً
ص َ
ٌوم الثالثاء َ٘ٔ ، ٕٖٓٔ/ٔ/ق َ
بشكل وحشً موقعا ً سكنٌا ً ٌقطنها نازحٌن قرب قرٌة
قطمة – منطقة عفرٌن  ،لٌرتكب النظام السوري مجزرة
أخرى بحق مدنٌٌن عزل وسكان آمنٌن فً منازلهم  ،راح
ضحٌتها عدد من الجرحى والشهداء عُرؾ بٌنهم :
ٔ -إٌفا حسن ٖ سنوات  -ٕ .عمار حسن ٕٔ سنة .
ٖ -نازلً عثمان ٘٘ سنة ( جدة الطفلٌن إٌفا وعمار) .
وقالت  :فً الوقت الذي نإكد فٌه على استمرار
الحراك الثوري السلمً فً المناطق الكردٌة وضرورة
الحفاظ على األمان فٌها  ،ندٌن ونستنكر مجزرة قطمة
والممارسات الوحشٌة والمجازر التً ٌرتكبها النظام فً
عموما بلدنا سورٌا وخاصة تلك العملٌات العسكرٌة التً
تستهدؾ المدنٌٌن العزل و ُتنزؾ الدماء و ُتزهق األرواح
و ُتدمر معها البالد .
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يؤعغخ انهـخ يغتًشح يف ختشٚج دٔساد انهـخ انكشدٚخ

بعد إندالع اشتباكات مسلحة
فً حً األشرفٌة وبنً زٌد –
حلب أواخر شهر كانون الثانً
ٖٕٔٓ ونتٌجة عملٌات القصؾ
والقنص التً ارتكبتها قوات
النظام وشبٌحته  ،وقعت مجزرة
راح ضحٌتها ما ٌقارب ٕ٘
شهٌداً وعشرات الجرحى ونزوح
عشرات اآلالؾ إلى خارج الحً
الذي كان ٌقطنه أؼلبٌة كردٌة
وآالؾ النازحٌن من المناطق
األخرى  ،حٌث تعرض أٌضا ً
لهدم العدٌد من المنازل واألبنٌة
وٌتوقع أن تستمر المعارك وتشتد
حماها وتكثر الخسابر المادٌة
والبشرٌة .
أنهت لجنة (نفل) فً قامشلو لمإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة فً سورٌا فً شهر
========
كانون الثانً عشرة دورات للؽة األم ،وأقامت للطالب الناجحٌن فً الدورات العشرة حفلة
تخرج ٌوم السبت ٕٖٓٔ/ٔ/ٕٙم ،فً قاعة إسماعٌل عمر للثقافة والفن الكردي ،حٌث بلػ
فً بستان القصر
بتارٌخ  ٕٖٓٔ/ٔ/ٕ3عثر عدد الطالب الناجحٌن ( ٗ ) 3طالب وطالبة ،بدأت الحفلة بتحٌة الشهداء والوقوؾ دقٌقة
ً
وخاصة شهداء ثورة الحرٌة والكرامة فً سورٌا الجرٌحة ،ثم
على جثث ثمانٌن شخصا ً فً صمت على أرواحهم الطاهرة
مجرى نهر القوٌق قرب حً ألقى األستاذ حكٌم كلمة لجنة نفل لمإسسة تعلٌم وحماٌة اللؽة الكردٌة فً سورٌا أكد فٌها
بستان القصر بمدٌنة حلب  ،على أنهم مستمرون فً مإسسة اللؽة الكردٌة فً عملهم ونضالهم فً المحافظة وتعلٌم اللؽة
وأعرب االبتالؾ الوطنً لقوى األم رؼم الظروؾ الصعبة ،ومهما كانت الصعاب سٌستمرون فً تعلٌم لؽتهم حتى على
الثورة والمعارضة السورٌة فً أضواء الشموع ولن ٌثنٌهم أي شًء عن ذلك.
بعدها ألقت اآلنسة شٌرٌن كلمة أساتذة الدورات ،أشارت فٌها إلى الظروؾ الصعبة التً
بٌان له عن صدمته بهذه
المجزرة المروعة وعلى أنها رافقتهم فً دوراتهم من االنقطاع المستمر للكهرباء إلى ؼٌرها من الصعاب ولكن إصرارهم
ارتكبت من قوات النظام " بحق والطالب على تعلم لؽتهم األم ذللت تلك الصعاب.
أما كلمة حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا (ٌكٌتً) ،فقد ألقاها عضو منظمة
المدنٌٌن اآلمنٌن من أبناء الشعب
السوري والتً راح ضحٌتها ق امشلو لحزب الوحدة األستاذ سلٌمان أبو كامٌران ،شكر فٌها مإسسة اللؽة وأساتذتها على
ثمانٌن مواطنا فً بستان القصر الجهود التً ٌبذلونها للحفاظ على لؽتنا األم وتعلٌمها كما هنؤ الطالب الناجحٌن على شهاداتهم
فً حلب بتارٌخ  ٕ3كانون وتمنى لهم المتابعة وأن ٌصبحوا فً القرٌب العاجل أساتذة وٌقومون بدورهم فً تعلٌم لؽتهم،
الثانًٌ /ناٌر ٖٕٔٓ فً ما ٌبدو كما أكد على أن حزب الوحدة ٌدعم وٌقؾ إلى جانب مإسسة اللؽة وأي جهد آخر فً سبٌل
إعدامات مٌدانٌة جماعٌة ،ألقٌت الحفاظ على لؽتنا وتطورٌها.
بعدها ألقى بعض الطلبة المتفوقٌن كلمات وألقى آخرٌن أبٌات من الشعر ،أبكت إحداهن
بعدها جثث الشهداء فً مٌاه
النهر حٌث عثر علٌها هناك  ...العدٌد من الحضور لبكابها وتؤثرها البالػ أثناء إلقابها لقصٌدة شعرٌة تعبر عن مدى سعادتها
وطالب االبتالؾ الوطنً جمٌع لحصولها على شهادة اللؽة الكردٌة.
فً نهاٌة الحفل تم توزٌع الشهادات على الطالب الناجحٌن وتكرٌم الطالب المتفوقٌن
الهٌبات الدولٌة العاملة فً الشؤن
الحقوقً واإلنسانً القٌام بواجبها والذٌن حصلوا على العالمة الكاملة حٌث بلػ عددهم (ٕٔ) طالب وطالبة من بٌن الطالب
وإجراء األربع والتسعٌن وفً الدورات العشرة ،وتم توزٌع الضٌافة والتقاط العدٌد من الصور
الجرٌمة
بتوثٌق
التحقٌقات الضرورٌة لبٌان التذكارٌة للطالب وأساتذتهم ،وختم جمٌع الحضور الحفلة بتردٌد النشٌد القومً (أي رقٌب).
هذا وجدٌر بالذكر أن العدٌد من مراسلً المواقع االنترنٌتٌة إضافة إلى مراسل فضابٌة
الحقٌقة تمهٌدا لتقدٌم القتلة أمام
العدالة ،كما ٌدعو االبتالؾ أورٌنت نٌوز حضروا الحفل وأعدوا تقارٌر خبرٌة عنه.
الوطنً مجلس األمن الدولً إلى
شكش ٔ تكشٚى
إحالة ملؾ القضٌة السورٌة إلى
بعد االنتهاء من تجهٌز مق ّر مركز حزب الوحـدة فً حلب بحً الشٌخ مقصود واالنتقال
محكمة الجناٌات الدولٌة واتخاذ
ما ٌلزم لوقؾ جرابم النظام إلٌه من مقرّه السابق فً حً األشرفٌة  ،وفً حفل رمزي أواسط شهر كانون الثانً الجاري
المتواصلة بحق شعبنا منذ ما تم تكرٌم أكثر من ٕ٘ شخصا ً ممن ساهموا فً تشٌٌد المق ّر ،وتقدٌم هداٌا رمزٌة لهم  ،تقدٌراً
ٌقارب العامٌن حتى اآلن ".كما لجهودهم المشكورة  ،وذلك بحضور أعضاء قٌادة منظمة الحزب واألستاذ مروان عٌسى
عضو الهٌبة القٌادٌة.
جاء فً البٌان .
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اهلٛئخ انكشدٚخ انؼهٛب تشبسن يف اجتًبع
اجملهظ انؼغكش٘ نـ ( ) YPG

انهـخ انكشدٚخ (املشحهخ األٔىل)

فً تمام الساعة الثانٌة عصرا من ٌوم الجمعة المصادؾ
 ،ٕٖٓٔ/ٔ/ٔ2بحضور فعالٌات ثقافٌة وسٌاسٌة وشخصٌات وطنٌة
تم افتتاح مراسٌم تكرٌم الطالب بدقٌقة صمت على أرواح شهداء
الثورة السورٌة والقضٌة الكردٌة وبعد الترحٌب بالضٌوؾ ألقٌت
مجموعة من الكلمات وكانت على النحو التالً :
 كلمة منظمة حزب الوحدة فً كركً لكً. كلمة مإسسة حماٌة وتعلٌم اللؽة الكردٌة. كلمة معلمً دورات اللؽة الكردٌة. كلمة منظمة المرأة لحزب الوحدة فً كركً لكً.علما بؤن عدد الناجحٌن فً تعلٌم اللؽة (المرحلة األولى) ٖٔٔ
طالب وطالبة موزعٌن على ٔٔ دورة فً كالً من :كركً لكً –
دوكركا – مصطفاوٌة – جٌلكا – سرمساخا خوار -دالفً كرا.
وبعد ذلك تم إلقاء كلمة من إحدى الطالبات المتفوقات تشكرت
فٌها أساتذتها وحثت الجمٌع على تعلم اللؽة األم  ،وفً النهاٌة تم
تكرٌم الطالب المتفوقٌن وتوزٌع الشهادات و هداٌا رمزٌة فً جو
من التصفٌق و التشجٌع.

ّ

ختشٚت يمش اجملهظ انٕطُ ٙانكشد٘ حبهت

أثناء تؽلؽل قوات النظام فً حً األشرفٌة بحلب ٌوم الخمٌس
ٖٔ ، ٕٖٓٔ/ٔ/اقتحمت مجموعة منها مق ّر المجلس المحلً
للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا مكسر ًة األبواب والنوافذ
واألثاث  ،وعبثت بالمكان  ،وعمدت إلى تمزٌق األعالم ورمٌها فً
الشارع بصورة استفزازٌة مهٌنة .

يُظًخ نجُبٌ تؼمذ كَٕفشاَغٓب انؼبو

أواسط كانون الثانً الجاري  ،عقدت منظمة حزب الوحـدة فً
لبنان كونفرانسها العام بإشراؾ الهٌبة القٌادٌة للحزب والذي سمً
باسم الراحل إسماعٌل عمر  ،وبعد النقاشات والمداوالت والتؤكٌد
على العمل تحت راٌة المجلس الوطنً الكردي والهٌبة الكردٌة
العلٌا  ،وتداول جدول العمل تم انتخاب هٌبة إدارٌة جدٌدة لها .

بدعوة من قوات حماٌة الشعب وبقرار من الهٌبة
الكردٌة العلٌا شارك وفد منها ضم السادة محً الدٌن شٌخ
آلً  ،أحمد سلٌمان  ،صالح مسلم  ،إلهام أحمد  ،عبد
السالم أحمد ،فً الجلسة الختامٌة الجتماع المجلس
العسكري الموسع لوحدات حماٌة الشعب ( ،) YPG
والذي أنعقد على مدار خمسة أٌام من ٔ،ٕٖٓٔ/ٔ/٘-
وكانت الدعوة للمشاركة فً الجلسة الختامٌة قد وجهت
للعدٌد من األحزاب والفعالٌات االجتماعٌة والثقافٌة ،حٌث
شارك فً االجتماع إلى جانب وفد الهٌبة الكردٌة العلٌا
وفود عدد من األحزاب والمجلسٌن الكردٌٌن وممثلً
عشابر عربٌة ومن األخوة المسٌحٌٌن ،وألقى ممثلو معظم
الوفود المشاركة كلمات فً هذه المناسبة من بٌنها كلمة
الهٌبة الكردٌة العلٌا ألقاها األستاذ أحمد سلٌمان الناطق
الرسمً باسم الهٌبة وعضو المكتب السٌاسً للحزب
الدٌمقراطً التقدمً الكردي فً سورٌا  ،وكلمة حزب
الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا (ٌكٌتً) ألقاها
سكرتٌر الحزب األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً  ،وفً نهاٌة
االجتماع أصدر الكونفرانس بٌانه الختامً الذي أكد على
أن قوات (  ) YPGهً لحماٌة الشعب الكردي ومناطقه
وكافة مكوناته المتعاٌشة وأنها ستعمل تحت راٌة وإشراؾ
الهٌبة الكردٌة العلٌا وأنها ملتزمة بقراراتها وستعمل وفق
ً
وخاصة
مبادئ حقوق اإلنسان والعهود والمواثٌق الدولٌة
فٌما ٌتعلق بحقوق األسرى  ،وأنها مع الشعب الكردي
جزء من الثورة السورٌة....الخ .هذا وقد زٌنت قاعة
االجتماع بعلم الثورة السورٌة وشعار الهٌبة الكردٌة العلٌا
وصور الزعماء الكورد فً األجزاء األربعة من
كردستان  ،وحضرته مراسلو ومندوبو عدد من
الفضابٌات ووسابل اإلعالم الكردٌة  ،وفً نهاٌة االجتماع
تم تقدٌم عرض عسكري أمام وفد الهٌبة الكردٌة العلٌا
الذي قام بدوره بتحٌة عدد من العناصر ومصافحتهم .
هذا وفً نفس الٌوم ٕٖ٘ٓٔ/ٔ/م زار األساتذة أحمد
سلٌمان ومحً الدٌن شٌخ آلً ومصطفى مشاٌخ عضو
اللجنة السٌاسٌة لحزب الوحدة وعضو األمانة العامة
للمجلس الوطنً الكردي مكتب حزب الوحدة فً مدٌنة
دٌرٌك حٌث كان فً استقبالهم عدد من كوادر وأعضاء
الحزب ،قدم الوفد الضٌؾ تهانٌه لرفاق الوحدة ولمنظمة
دٌرٌك على افتتاحهم للمكتب وتمنى أن ٌكون مفتوحا
للتواصل والعمل والنضال  ،بعدها وجه عدد من الحضور
أسبلة واستفسارات إلى األستاذ شٌخ آلً والتً أجاب
علٌها باختصار ووعد الرفاق بزٌارتهم فً أقرب فرصة
سانحة.
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ثٛـبٌ

فً مكتب حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا -كركً لكً

بعد انتهاء وفد الهٌبة الكردٌة العلٌا (احمد سلٌمان – محً
الدٌن شٌخ آلً) من حضور كونفراس قوات حماٌة الشعب
 Y.P.Gبتارٌخ ٘ ٕٖٓٔ/ٔ/فً منطقة دٌرك ،زارا مكتب حزب
الوحدة فً بلدة كركً لكً وبعد االستقبال والترحٌب بهما من قبل
الرفاق  ،بارك كالهما افتتاح المكتب وتحدث سكرتٌر الحزب
محً الدٌن شٌخ آلً عن وحدة الصؾ الكردي وأهمٌة الوحدة فً
الوضع الراهن والتمسك باألراضً الكردٌة وعدم االنزٌاح إلى
دول الجوار والتحلً بالصبر وتحمل الصعاب فً مواجهة الوضع
الحالً وأشاد بالهٌبة الكردٌة العلٌا وأهمٌتها ودورها التارٌخً لحد
اآلن فً الحفاظ على السلم األهلً ومنع االقتتال الكردي كما
تحدث عن صعوبة المرحلة الراهنة وخطورة مرحلة ما بعد سقوط
النظام  .وأكد قابال  :إن من واجبنا أن نحمً مناطقنا من الخراب
و الدمار وال احد ٌستطٌع أن ٌخوننا أو أن ٌشكك فً وطنٌتنا ،
فمنذ ٓٗ عاما ونحن معارضون لهذا النظام ولن نستمع إلى أي
مزاود  .أما بخصوص عالقاتنا مع األخوة فً حزب ، P.Y.D
فهم أخوتنا ولٌس بٌننا أي صراع أو حرب وعلٌنا جمٌعا أن ال
نفتح صفحات الماضً  .كما تحدث األستاذ احمد سلٌمان الناطق
باسم الهٌبة الكردٌة العلٌا عن أهمٌة المكاتب الحزبٌة ودورها فً
النشاط والنضال الوطنً و بارك للرفاق الحزبٌٌن افتتاح مكتبهم
فً كركً لكً وتحدث أٌضا عن الهٌبة الكردٌة العلٌا ودور حزب
الوحدة فً تفعٌل الهٌبة الكردٌة العلٌا.
ثم أجاب شٌخ آلً عن بعض أسبلة الحضور واعتذر منهم
لضٌق الوقت  ،وألقى الضٌفان الكرٌمان نظر ًة على المكتب وودعا
الرفاق بامتنان .

فً مساء ٌوم العاشر من كانون الثانً ٖٕٔٓ ،وفً
أروقة المعهد الكردي فً العاصمة الفرنسٌة بارٌس،
ْ
أقدمت أٌا ٍد مجرمة على تنفٌذ عملٌة اؼتٌال بحق المناضلة
الكردٌة البارزة ساكنه جانسز ورفٌقتٌها فٌدان دوؼان
ولٌلى سوٌل َمز( Sakîne Cansiz, Fîdan Dogan,
سارع وزٌر الداخلٌة
 ،)Leyla Soylemizحٌث
َ
الفرنسً إلى زٌارة مكان الحدث-الجرٌمة وتشكٌل فرٌق
ْ
ُ
وكاالت األنباء العالمٌة
تناقلت
عمل للتحقٌق .وعلى إثره،
الخبر ،واحتش َد آالؾُ الكرد فً بارٌس
وأقنٌة التلفاز
َ
لٌعبِّروا عن حزنهم وؼضبهم إزاء هذه الجرٌمة النكراء.
إننا فً الوقت الذي ندٌن فٌه ونستنك ُر هذا العم َل
اإلرهابًَّ والجبان الذي را َح ضحٌته األخت المناضلة
ساكنه جانسز ورفٌقتٌها ،نتقدَّم بؤخلص التعازي الحارة إلى
قٌادة وأعضاء المإتمر الوطنً الكردستانً  KNKوجمٌع
مناضلً وفصابل حركة التحرر الكردٌة فً كردستان
تركٌا وكافة أرجاء كردستان وذوي وأصدقاء الشهٌدات
تتوقؾ
الثالث ،نإ ّك ُد بؤنّ مسٌرة النضال الكردي العادل لن
َ
مهما طا َل ٌ ُد اإلرهاب والعنصرٌٌن الحاقدٌن على شعبنا
الكرديٕٖٓٔ/ٓٔ/ٔٔ .
فؼبنٛبد يُظًخ املشأح حلضثُب
اللجنة السٌاسٌة لحزب الوحــدة الدٌمقراطً الكردي
= أقامت منظمة المرأة لحزبنا فً قامشلو أمسٌة خصصت
فً سورٌا(ٌكٌتً)
إلبراز مواهب عدد من الشباب والشابات تحت سن العشرٌن
عاماً ،وذلك ٌوم ٕٕٖٗٓٔ/ٔ/م ،فً قاعة إسماعٌل عمر للثقافة
يُظًخ إلهٛى كشدعتبٌ انؼشاق
ً
وخاصة شهداء ثورة
والفن الكردي ،بدأت األمسٌة بتحٌة الشهداء
تؼمذ كَٕفشاَغٓب
الحرٌة والكرامة فً سورٌا ،ثم تتال الشباب من الحضور بإلقاء
وإبراز مواهبهم  ،فمنهم من ؼنى ومن ألقاء شعراً  ،ومنهم من بعد سلسة من الكونفرانسات الفرعٌة  ،عقدت منظمة إقلٌم
رقص وقدم فقرات بهلوانٌة  ،وقدمت فرقة (بلك دانس) رقصات كردستان العراق لحزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً
ؼربٌة ،نالت مواهب الشباب إعجاب واستحسان الحضور سورٌا كونفرانسها العام بتارٌخ ٕ٘ ٕٖٓٔ/ٔ/فً قاعة
والضٌوؾ ،كما ألقى الرفٌق (أبو دلٌار) عضو منظمة قامشلو الشهٌد سربست محمود (عضو المكتب السٌاسً لالتحاد
لحزبنا كلمة تطرق خاللها إلى بعض الجوانب السٌاسٌة حٌث قال القومً الدٌمقراطً الكردستانً ) بالعاصمة هولٌر ،
 :كنا كؤكراد سلمٌٌن ولم نحارب أحد بل كنا دابما ً ندافع عن أنفسنا بحضور ممثل الحزب السٌد محمود محمد أبو صابر و
ولن نحمل السالح إال للدفاع عن كرامتنا ،كما فً سرى كانٌٌه ٘٘ ،رفٌقا منتخبا وممثال للفروع الستة  ،وسمً
سنناضل سلمٌٌن ولكن سندافع عن مناطقنا بكل السبل والوسابل ،بكونفرانس( برخودانا سرى كانٌى )  ،تحت شعارات :
سنسعى الن تبقى مناطقنا وحراكنا سلمٌا وملجا إلخوتنا الذٌن ٔ_ العمل من اجل وحدة القوى لحماٌة الشعب الكردي فً
هجرهم بطش النظام ،نحن جزء أساسً من الثورة السورٌة سورٌا  -ٕ .العمل من اجل تفعٌل نشاط الحزب لٌقوم
وسنواصل الطرٌق حتى تحقٌق أهداؾ الثورة .وفً نهاٌة األمسٌة بدوره التارٌخً فً هذه المرحلة الحساسة من تارٌخ شعبنا
كرمت منظمة المرأة إحدى رفٌقاتها وهً أكبر األعضاء سنا ً فً  -ٖ .العمل من اجل مساعدة الالجبٌن الكرد فً إقلٌم
قامشلو .
كوردستان.
ً
= هذا وكانت منظمة المرأة قد أقامت ٌوم ٕٕٖٓٓٔ/ٔ/أٌضا حٌث بعد تداول بنود جدول العمل وتقدٌم التوصٌات
محاضرة ثقافٌة عن حٌاة ونتاجات الراحلٌن (محمد شٌخو والمقترحات تم انتخاب هٌبة إدارٌة جدٌدة للمنظمة عاهدت
وأوصمان صبري) ،وأجرت فً نهاٌة المحاضرة مباراة ثقافٌة نفسها المضً قدما من اجل تطبٌق البرنامج السٌاسً
بٌن فرٌقٌن من الحضور وتم تكرٌم الفرٌق الفابز بهداٌا رمزٌة.
للحزب بما ٌخدم القضٌة الكردٌة ووحدة الموقؾ الكردي.
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أكشاد عٕسٚخ:

صشاع داخم انصشاع
مجموعة األزمات الدولٌة
ٌ - Middle East Report N°136 22ناٌر ٖٕٔٓ
الملخص التنفٌذي
سع رقعة الصراع فً سورٌة ،ظل السكان فً المناطق
مع تو ّ
ً
ً
ذات األؼلبٌة الكردٌة معزولٌن عنه نسبٌا .نظرا لعدم قٌامهم
بأنشطة تلفت األنظار ،فقد نجحوا فً تجنب هجمات النظام؛
وبمرور الوقت ،انسحبت قوات أمن النظام لتتمركز فً أمكنة
أخرى .اؼتنمت المجموعات الكردٌة الفرصة لتحل محلها،
وتستولً على مناطق نفوذ ،وتحمً مناطقها ،وتقدم الخدمات
األساسٌة ولتضمن وضعا ً أفضل لألكراد فً سورٌة ما بعد األسد.
من الممكن تحقٌق مكاسب كبٌرة ،إالّ أنه ال ٌمكن التسلٌم باالحتفاظ
بهذه المكاسب .ما تزال التطلعات الكردٌة تحت رحمة النزاعات
الداخلٌة ،والعداوة مع العرب (التً تجلت فً الصدامات األخٌرة)
والتنافس اإلقلٌمً حول المسألة الكردٌة .بالنسبة ألكراد سورٌة،
الذٌن عانوا ومنذ وقت طوٌل من القمع وحرموا من حقوقهم
األساسٌة ،فإن الحكمة تقضً بالتؽلب على االنقسامات الداخلٌة،
وتوضٌح مطالبهم ،واالتفاق مع أي هٌكلٌة سورٌة للسلطة ستحل
محل النظام الحالً على تعرٌؾ وترسٌخ حقوقهم ،حتى لو كان
ذلك على حساب تقدٌم تنازالت صعبة .وقد آن األوان كً ٌقوم
نظراؤهم من ؼٌر األكراد بوضع استراتٌجٌة ذات مصداقٌة لتطمٌن
جمٌع السورٌٌن بأن رؤٌة النظام الجدٌد للدولة ،وحقوق األقلٌات،
والعدالة والمساءلة هً رؤٌة متسامحة وشاملة على حد سواء.
ٌقطن أكراد سورٌة ،وهم مجموعة متماٌزة عرقٌا ً ولؽوٌاً،
مناطق قرٌبة من الحدود التركٌة والعراقٌة ،رؼم أن عدة مدن
أخرى فً أجزاء أخرى من البالد ،خصوصا ً دمشق وحلب ،فٌها
مجموعات كردٌة كبٌرة أٌضاً .بشكل أكثر دقة ،فإن المنطقة التً
ٌسكنونها ال تمثل إقلٌماً ،سواء سٌاسٌا ً ـ على عكس نظرابهم فً
العراق ،فإنهم لن ٌحصلوا على حكم ذاتً فً ظل النظام البعثً ـ
أو جؽرافٌاً؛ فحتى المناطق ذات األؼلبٌة الكردٌة فً الشمال
الشرقً تنتشر فٌها مناطق متفرقة تضم السنة العرب،
واألشورٌٌن ،واألرمن ،والتركمان والٌزٌدٌٌن .فً الوضع الراهن،
ال ٌستطٌع المرء أن ٌتحدث عن إقلٌم متصل األطراؾ .عالوة على
ذلك ،وعلى عكس إخوانهم فً تركٌا ،والعراق وإٌران ،فإنهم ال
ٌتمتعون بمٌزة وجود الجبال فً مناطقهم بحٌث ٌتمكنون من تنظٌم
مجموعات مسلحة بشكل آمن تستطٌع مقاومة الحكومة المركزٌة.
رؼم أن النظام تمكن من احتوابهم ،حٌث استمال مجموعات كردٌة
بالتسامح حٌال نشاطها السٌاسً والبرلمانً (طالما كان هذا
النشاط موجها ً ضد تركٌا) والنشاط اإلجرامً (والمتمثل فً
التهرٌب ؼالباً) ،فإن األكراد عانوا أٌضا ً من تمٌٌز وقمع منهجٌٌن.
من بٌن األشكال الفاضحة لعدم مساواتهم بؽٌرهم من السورٌٌن،
فإن حوالً  311,111منهم ـ أي حوالً  %15من عددهم
اإلجمالً الذي ٌقدّر بملٌونً نسمة ـ ما ٌزالون دون دولة ،حٌث
ٌعٌشون فً فراغ قانونً محرومٌن من حقوقهم األساسٌة .رؼم
أنهم ثاروا بٌن الفٌنة واألخرى ،فإنهم كانوا ٌُقمعون بسرعة.
وكانت النتٌجة وجود مجموعة سكانٌة هادبة وساكنة بشكل عام.
لقد بدأ هذا الوضع بالتؽ ٌّر .كما حدث فً العراق فً عام
 1991ومرة أخرى عام  ،2113فإن األزمة الحادة الراهنة توفر
لألكراد فرصة لتصحٌحـ أو على األقل البدء بتصحٌح ـ ما ٌعتبرونه
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ظلما ً تارٌخٌا ً ٌتمثل فً قٌام سلطات االنتداب الفرنسٌة والبرٌطانٌة
بتقسٌم الشرق األدنى بطرٌقة تركتهم أكبر أمة ال دولة لها فً
المنطقة .وٌبدو أنهم عازمٌن على اؼتنام هذه الفرصة ،رؼم
اصطدامهم برؤى متنافسة حول الطرٌقة المثلى لتحقٌق ذلك.
إذا كان العدٌد من الشباب األكراد انضموا إلى السورٌٌن
اآلخرٌن فً انتفاضتهم عام  ،2111ورددوا الدعوات بإسقاط
النظام ،فإن األحزاب الكردٌة التقلٌدٌة تبنت منظوراً مختلفا ً إلى حد
ما .تملكتهم الخشٌة من األعمال االنتقامٌة ضد شعبهم إذا انضموا
بشكل حاسم إلى المعارضة؛ وكانوا ٌضمرون استٌاءاً من ال مباالة
العرب حٌال احتجاجاتهم هم ـ وما تالها من قمع النظام ـ عام
2114؛ ووجدوا أن بوسعهم تحقٌق مكاسب أكبر بالبقاء على
الحٌاد؛ كما كانوا قلقٌن من أن النشطاء الذٌن باتوا ٌكتسبون قوة
متنامٌة سٌعترضون على دورهم .فً هذه األثناء ،فإن النظام ،الذي
وٌعول على االنقسامات العربٌة
كان ٌأمل بتحاشً فتح جبهة جدٌدة
ّ
الكردٌة لجعل الصورة أكثر تشوشا ً واختالطاً ،فإنه ترك األكراد
وشأنهم إلى درجة كبٌرة .ونتٌجة لذلك ،فإن معظم األحزاب الكردٌة
اختارت البقاء فً ظالل الصراع األوسع فً سورٌة ،بحٌث ال
ٌقاتلون النظام وال ٌدعمونه ،وفً نفس الوقت ٌتبنون مقاربة
متشككة حٌال المعارضة (ؼٌر الكردٌة) ،التً ٌرون أنه ٌطؽى
علٌها الطابع اإلسالمً والقومً العربً.
الحزب األكثر نفوذاً حالٌا ً (وبشكل أساسً نتٌجة الصراع
الدابر) ،حزب االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً ،كان أكثرها إحجاما ً
عن مواجهة النظام ،ما دفع اآلخرٌن إلى اتهامه بالتواطؤ معه.
ٌعتبر هذا الحزب المنظم ،والمدرب والمسلح بشكل جٌد الفرع
الكردي السوري لحزب العمال الكردستانً ،المجموعة الكردٌة
المتمردة الربٌسٌة فً تركٌا .بعد اندالع االنتفاضة بوقت قصٌر،
عاد حزب االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً ،الذي كان فً معسكرات
مع حزب العمال الكردستانً فً جبال شمال العراق ،إلى سورٌة،
وأحضر معه مجموعات من المقاتلٌن .فً تموزٌ/ولٌو ،2112
استؽل االنسحاب الجزبً لقوات أمن النظام من مناطق كردٌة
لترسٌخ حضوره السٌاسً واألمنً ،حٌث أخرج المسؤولٌن
الحكومٌٌن من مبانً البلدٌة فً خمسة معاقل له على األقل
واستبدل األعالم السورٌة بعلمه .وبقٌامه بذلك ،فإنه فرض نفسه
علنا ً على أنه السلطة المسؤولة عن مؤسسات الدولة فً معظم
البلدات ذات األؼلبٌة الكردٌة.
ٌتكون منافسو حزب االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً من مجموعة
ؼٌر متجانسة من األحزاب الكردٌة الصؽٌرة ،تربط معظمها عالقات
وثٌقة بالمجموعات الكردٌة العراقٌة .برعاٌة مسعود برزانً،
ربٌس حكومة إقلٌم كردستان فً العراق وربٌس الحزب
الدٌمقراطً الكردستانً تحالؾ أكثر من عشرة من هذه األحزاب
وشكلوا المجلس الوطنً الكردستانً فً تشرٌن األول/أكتوبر
 .2111شكل هذا التحالؾ الخصم الكردي الفعال الوحٌد لحزب
االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً ،رؼم أن االنقسامات الداخلٌة فً
أوساطه وؼٌاب قوة مقاتلة له داخل سورٌة قلصت قدرته على
تشكٌل ثقل مواز .رؼم ذلك ،فإن تسبب الصراع فً سورٌة بنشوء
فراغ أمنً وسٌاسً فً المناطق الكردٌة ،أدى إلى تصاعد
المنافسة بٌن هذٌن التٌارٌن الربٌسٌٌن.
الفصابل الكردٌة ال تتنافس فقط فٌما بٌنها بل أٌضا ً مع
مجموعات المعارضة ؼٌر الكردٌة ،وجمٌعها تسعى إلٌجاد مكان لها
فً صراعها للحصول على الموارد وتوسٌع مناطق نفوذها .لقد
أدى الخطاب الذي تطؽى علٌه الصبؽة اإلسالمٌة والقومٌة العربٌة
للمعارضة ؼٌر الكردٌة إلى تنفٌر العدٌد من األكراد ،خصوصا ً من
أنصار حزب االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً .كما أسهم فً توسٌع
الفجوة بٌنهما ما ٌُعتقد أنه اعتماد المعارضة ؼٌر الكردٌة على
رعاة محافظٌن فً تركٌا والخلٌج .مع استمرار الصراع واحتمال
تحوله إلى حرب أهلٌة شاملة ،فإن التوترات الطابفٌة والعرقٌة
ّ
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فً تصاعد مستمر؛ فقد شهدت البالد صدامات بٌن مقاتلً حزب
االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً ومجموعات المعارضة المسلحة
(التً ٌشار إلٌها ؼالبا ً باالسم الواسع والمضلل فً كثٌر من األحٌان
وهو الجٌش السوري الحر) .لقد كانت هذه المعارك حتى اآلن
وبشكل أساسً صراعا ً على مناطق النفوذ ،لكنها ٌمكن أن تتصاعد
لتشكل صراعا ً أوسع حول الوضع المستقبلً لألكراد.
أجج المعركة ؼٌر المعلنة على
أخٌراً ،فإن الصراع فً سورٌة ّ
قلب وروح الحركة الوطنٌة الكردٌة فً البلدان األربعة (سورٌة،
والعراق ،وتركٌا وإٌران) الموجودة فٌهاٌ .مثل الرعٌان اإلقلٌمٌان
لحزب االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً والمجلس الوطنً
الكردستانً ،وهما على التوالً حزب العمال الكردستانً والحزب
الدٌمقراطً الكردستانً النموذجٌن المهٌمنٌن للقومٌة الكردٌة
حالٌاً ،كما أنهما ٌمثالن نمطٌن متعارضٌن فً التعامل مع تركٌا،
التً تضم أراضٌها جزءاً كبٌراً مما ٌعتبره األكراد موطنهم
التارٌخً .لقد استعمل حزب العمال الكردستانً الصراع المسلح بٌن
الفٌنة والفٌنة فً محاولة إلجبار أنقرة على منح حقوق ثقافٌة
وسٌاسٌة أكبر لألكراد فً تركٌا .على النقٌض من ذلك ،فإن الحزب
الدٌمقراطً الكردستانً ،الذي ٌستعمل هٌمنته على حكومة إقلٌم
كردستان ،سعى بشكل حثٌث فً السنوات األخٌرة لتطوٌر عالقات
اقتصادٌة وسٌاسٌة قوٌة مع تركٌا إلؼرابها باتخاذ موقؾ أكثر
إٌجابٌة وفً نفس الوقت تقلٌص اعتماد حكومة كردستان على
بؽداد.
البد من إضافة تركٌا إلى هذه الصورة .إن مدى استقالل حزب
االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً عن حزب العمال الكردستانً قضٌة
س ّوٌت منذ
إشكالٌة إلى حد ما ،رؼم أنه بالنسبة ألنقرة فإن المسألة ُ
أمد بعٌد .من وجهة نظرها ،فإن الحركة الكردٌة السورٌة ال تعدو
كونها فرعا ً أو نسخة طبق األصل عن حزب العمال الكردستانً،
الذي تخاطر محاوالته باكتساب موطا قدم له فً سورٌة بتؽذٌة
المشاعر االنفصالٌة لألكراد فً تركٌا .إن معقالً لحزب االتحاد
الدٌمقراطً الكردستانً بجوارها ،ما ٌمكن أن ٌستؽله حزب العمال
الكردستانً كمنصة انطالق فً حربه مع تركٌا ،أمر لن تتساهل
تركٌا إزاءه.
فً مسعى الحتواء الخصومات الداخلٌة ،وتطمٌن أنقرة وفرض
سٌطرته ،حاول برزانً التوسط فً الوصول إلى اتفاقٌة بٌن حزب
االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً والمجلس الوطنً الكردستانً .وهذا
االتفاق ٌحمل مكاسب للطرفٌن :فً حٌن أن المجلس الوطنً
الكردستانً ٌتمتع بعالقات مع شركاء دولٌٌن وبالشرعٌة ،فإنه
ٌعانً على نحو متزاٌد من االنقسامات الداخلٌة وٌفتقر إلى وجود
حقٌقً على األرض .على العكس من ذلك ،فإن الدعم المحلً القوي
الذي ٌحظى به حزب االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً ال ٌنعكس فً
مكانة دولٌة موازٌة .إال أن هذا الزواج الذي ٌسعى برزانً إلتمامه،
تحت اسم الهٌبة الكردٌة العلٌا ،هو فً أفضل األحوال زواج
مصلحة .ال ٌثق أي من الطرفٌن بالطرؾ اآلخر؛ ولكلٌهما عالقات
(متوترة) مع مجموعات المعارضة السورٌة المتصارعة؛ وقد حدثت
مناوشات بٌنهما فً مناطق حساسة؛ وكالهما ٌتحٌن الفرص إلى أن
تتضح صورة األوضاع فً البالد.
على نحو مماثل ،ورؼم أن تركٌا اختارت حتى اآلن عدم التدخل
مباشرة ضد حزب االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً ـ خشٌة أن تؽرق
فً مستنقع ،وفً ؼٌاب األدلة على ضلوع حزب العمال
الكردستانً ،ورؼم أنها منحت برزانً دوراً قٌادٌا ً فً احتواء حزب
االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً ،فإن هذه المقاربة قد ال تدوم.
بمرور الوقت ،فإن مصالح أربٌل وأنقرة قد تفترقا على األرجح .فً
حٌن أن أربٌل تهدؾ إلى توحٌد منطقة واسعة ٌسٌطر علٌها األكراد
على جانبً الحدود العراقٌة السورٌة ،فإن من شبه المؤكد أن أنقرة
تخشى من تبعات مثل هذه الحصٌلة على سكانها من األكراد،
وخصوصا ً أثرها على المكانة العامة لحزب العمال الكردستانً.

آراء ومواقف

34

على أكراد سورٌة أن ٌفعلوا ما بوسعهم لتجنب اإلفراط فً
االنخراط فً هذه المعركة اإلقلٌمٌة األوسع وعدم المبالؽة فً
مسعاهم لتحقٌق درجة أكبر من االستقالل .إن مصٌرهم فً الوقت
الحاضر هو فً سورٌة ،وبالتالً فإن السورٌٌن هً الطرؾ الذي
ٌنبؽً علٌهم التفاوض معه حول دورهم فً النظام الجدٌد وضمان
االحترام لحقوقهم األساسٌة بعد مرور كل هذا الوقت.

التوصٌات :

إلى حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني ،والمجلس
الوطني الكردستاني وممثلي المجموعات المستقلة:
ٔ .تحسٌن تنسٌق األنشطة السٌاسٌة واإلدارٌة ،والعمل
للتوصل إلى استراتٌجٌة مشتركة لتوفٌر األمن والخدمات
األساسٌة للمناطق الكردٌة.
 .2التواصل مع المجتمع السوري األوسع دون الدخول
بالضرورة فً صراع مع النظام ،بما فً ذلك من خالل تقدٌم
المساعدات اإلنسانٌة ،وإقامة المستشفٌات المٌدانٌة للجرحى
المدنٌٌن بصرؾ النظر عن انتمابهم العرقً أو السٌاسً والتعبٌر
عن التضامن مع مصٌبة المدنٌٌن فً سابر أنحاء سورٌة.
 .3اإلحجام عن أٌة أعمال تثٌر المخاوؾ من انفصال األكراد،
مثل استبدال الرموز الوطنٌة برموز كردٌة.

إلى الوجئة الكردية العلجا:

وموحد حول ما تتوقعه من هٌكلٌة
 .4صٌاؼة موقؾ واضح
ّ
السلطة التً ستخلؾ هذا النظام فٌما ٌتعلق باحترام حقوق األكراد،
والتفاوض على هذا األساس مع نظرابها السورٌٌن من ؼٌر
األكراد.

إلى حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني وقوات
الحماية الشعبجة المسلحة:

 .5عدم القٌام بأنشطة عسكرٌة تلفت األنظار ،وقصر دورها
على واجبات الشرطة الداخلٌة فً المناطق ذات األؼلبٌة الكردٌة،
بالتنسٌق والتعاون مع المجلس الوطنً الكردستانً ومجموعات
الشباب المستقلة.
 .6االمتناع عن أي استعمال للقوة أو الترهٌب فً المناطق
التً تخضع لسٌطرتهم.
 .7االمتناع عن األعمال االستفزازٌة التً من شأنها أن تدفع
إلى التدخل العسكري التركً ،على سبٌل المثال استعمال األراضً
السورٌة كمنصة لشن عملٌات عسكرٌة كردٌة داخل تركٌا بدعم
من حزب العمال الكردستانً.

إلى المقاتلجن الذين دربوم الحزب الديمقراطي
الكردستاني والعاملجن تحت سجطرة المجلس الوطني
الكردستاني:
 .8الدخول إلى سورٌة فقط بنا ًء على اتفاق صرٌح مع حزب
االتحاد الدٌمقراطً الكردستانً ٌوضح مناطق العملٌات ،وٌنص
على كٌفٌة تسوٌة النزاعات بٌن المجموعتٌن المسلحتٌن وٌنشا
نظاما ً شفافا ً للتعرؾ على المقاتلٌن فً كل قوة ،وعلى قٌاداتهم
وأنشطتهم.

إلى المعارضة السورية غجر الكردية ،بما في ذلك
عناصرها المسلحة:

 .9االنخراط فً مفاوضات ،أو دعم مثل تلك المفاوضات ،مع
الهٌبة الكردٌة العلٌا حول ما سٌنطوي علٌه تأسٌس نظام سٌاسً
دٌمقراطً ٌتمتع فٌه المواطنون بحقوق متساوٌة فٌما ٌتعلق
باألكراد.
 .11دعم اإللؽاء الفوري والعلنً لجمٌع التشرٌعات القاضٌة
بنزع الجنسٌة من مجموعات معٌنة من األكراد أو حرمانهم منها.
 .11السعً للتنسٌق مع الهٌبة الكردٌة العلٌا عند عملها فً
وحول مناطق نشاط المجموعات الكردٌة المسلحة.

الوحـــــدة
إلى
التركجة:

الحكومة

 .12االستمرار فً
االمتناع عن التدخل
المباشر فً المناطق
الكردٌة من سورٌة،
ومضاعفة جهودها فً
تسوٌة المسألة الكردٌة
فً تركٌا سلمٌاً.
التفكٌر
.13
بإجراء محادثات مع
االتحاد
حزب
الدٌمقراطً
ربما
الكردستانً،
برعاٌة الهٌبة الكردٌة
العلٌا ،تهدؾ بشكل
أساسً إلى إٌجاد آلٌة
لالتصال والتنسٌق فٌما
ٌتعلق بأمن الحدود.
تشجٌع
.14
المعارضة السورٌة ؼٌر
الكردٌة على ضم
مجموعات المعارضة
الكردٌة على أساس
رؤٌة تستند إلى نظام
دٌمقراطً
سٌاسً
جمٌع
فٌه
ٌتمتع
بحقوق
المواطنٌن
متساوٌة.
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بقلم :دلدار قامشلوكً

إن من أحد أهم أسباب نشوء االستبداد و انتعاشه هو الموروث الثقافً الحامل له الذي ٌستند إلى الفكر
االنعزالً المنؽلق و السلوك التمٌٌزي  -االقصابً ( القومجً العنصري ) ،و الثقافة العقابدٌة بمنتوجها
التفضٌلً  -االستعالبً و بصٌؽها المختلفة ( الدٌنٌة المتشددة ،الدٌنٌة المروضة و المصقولة قومٌاً ،القومٌة
المقنعة ،الشٌوعٌة الكامنة للقومٌة فكرٌا ً ) و التً انتهلت منها بعض األحزاب سٌاساتها فً القرن الماضً
كالنازٌة و الفاشٌة فً أوربا و مثٌالتهما كالماوٌة و الستالٌنٌة .لذلك كان بروز االستبداد و تعاظمه فً العصر
ً
ً
حتمٌة لنمو تلك األفكار و سٌطرة هذه األحزاب على مقالٌد الحكم فً بعض بلدان العالم ،و
نتٌجة
الحدٌث
إسهامها فً تسٌد نماذجها و امتطاء أشباهها أو امتداداتها ( كالناصرٌة و البعثٌة و مثٌالتهما ) للسلطة فً
بعض بل دان هذه المنطقة ( مصر ،سورٌا ،العراق .........الخ ) ،واستثمارها لظروؾ المرحلة التً رافقت
ظهورها لصالح تعزٌز سٌطرتها تالزما ً مع تبنٌها لشعارات تدؼدغ المشاعر القومٌة الملتهبة حٌنها حٌث
االنتعاش القومً الذي الزم الفترة ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن و نتاجاتهما ،واستقالل ؼالبٌة دول المنطقة بعد
انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة بإنتاج كٌانات ذات طابع قومً شوفٌنً ترافقا ً مع ما سببه قٌام دولة إسرابٌل من
إعادة ترتٌب األولوٌات ،و من تداعٌات كارثٌة أثرت فً نفسٌة ؼالبٌة شعوب المنطقة  -التً تتشارك تارٌخٌا ً
فً جزء من إرثها الثقافً  -بقٌت مؤثرة فً واقعها الٌومً المعاش ،و سببت جروحا ً ؼابرة ظلت عالقة فً
ذاكرة و وجدان المعاصرٌن لها و األجٌال الالحقة حتى وقتنا الحاضر مما أنتجت خلالً فً البنٌة الفكرٌة و
قواعد اإلنتاج الفكري السلٌم لدى ؼالبٌة النخب السٌاسٌة و الفكرٌة لهذه الشعوب.
ال ٌ مكن التخلص من االستبداد و آثاره بمجرد إزالة منتوجه الدكتاتوري ،أو إسقاط نظام حكم ما هو سوى
نتٌجة و محصلة لطؽٌان ثقافة تسلطٌة  -استبدادٌة ترسخت فً المجتمع أفقٌا ً و عمودٌاً ،و أسهمت فً تعوٌم
الممارسات اإلفسادٌة ،و نشر سلوكٌة الفساد .بل ٌتطلب أوالً إزالة األسباب التً ساعدت فً نموه و بالتالً
تؽٌٌر المنظومة الفكرٌة التً ارتكز علٌها فً إعادة إنتاج االستبداد ،و تكرار الذات التسلطٌة على أكثر من
صعٌد ،و فً أكثر من زمان و مكان  ،ثم إسقاط الركابز السٌاسٌة المستندة علٌها و حاضنتها االجتماعٌة ثانٌا ً
إلعادة بناء الكٌان اإلنسانً و المجتمعً الذي ٌسبق التأسٌس السٌاسً على قواعد مختلفة و أسس مؽاٌرة
ضمانا ً لسد المنافذ أمام عبور محاوالت التهمٌش أو اإلقصاء االستبدادٌٌن و الجنوح مجدداً نحو االنؽالق ،أو
تهًٌء األرضٌة المناسبة النتعاش التسلط.
إن التأسٌس للتحول الدٌمقراطً ال ٌمكن أن ٌتم فً أجواء التخاطب العنفً أو ظروؾ الحرب و االقتتال (
أفؽانستان و العراق فً ظل االحتالل مثاالً أو كما فً الوضع السوري الراهن ) كون العنؾ ٌولد عنفا ً مضاداً ،و
ٌساهم فً تأجٌج التطرؾ و ٌمنحه شرعٌة و حاضنة شعبٌة ال ٌمكن تجاوزها من جهة ،و ٌفرز نتابج تعزز من
إلى حكومة إقلجم دور و نفوذ أمراء الحرب و تجار السالح ،و الساعٌن للكسب الؽٌر مشروع الذٌن تتضارب مصالحهم جمٌعا ً مع
كردستان في العراق :وجود دولة مؤسساتٌة ٌخضع جمٌع مواطنوها على اختالؾ مراكزهم و نفوذهم لسلطة القضاء ،و سٌادة
 .15االمتناع عن القانون و حماٌته من جهة ثانٌة فضالً عن أن حالة الحرب تشرع أحٌانا ً إلصدار قرارات و تطبٌق قوانٌن
استؽالل الخالفات بٌن استثنابٌة تفرض بطبٌعتها نوعا ً من الفردٌة و التسلط مما ٌوفر تربة خصبة لنمو االستبداد.
الكردٌة،
الفصابل
ً
بداٌة تهٌبة األجواء المناسبة لبناء المجتمع الدٌمقراطً الحاضن لكل
إذاً فبناء الدولة الدٌمقراطٌة ٌتطلب
ً
ذلك
من
ال
بد
والسعً
االختالفات ( القومٌة ،الدٌنٌة ،الثقافٌة ..........،الخ ) و المتضمن عوامل و شروط التطور ذاتٌا ً بترسٌخ ثقافة
إلى سٌاسة تعزز وحدة الالعنؾ و التسامح و قبول اآلخر ،و نبذ ثقافة الترهٌب الفكري  -التخوٌنً ،و اعتماد لؽة التخاطب السلمً و
الهٌبة الكردٌة العلٌا قوة اإلقناع ،و انتهاج مبدأ التحاور فً حل جمٌع القضاٌا ،فقد أثبتت تجارب الشعوب أن الحركات السٌاسٌة و
ومشروعٌتها
األنظمة ،أو الدول التً تكونت على أسس قوموٌة عنصرٌة ( ألمانٌا النازٌة ،حكم البعث فً العراق ،السودان
التمثٌلٌة.
ومصداقٌتها
 .........الخ ) ،أو إسالموٌة ( قطاع ؼزة ،بعض دول الخلٌج ) ،أو سلفٌة ( القاعدة و حكم طالبان فً
تشجٌع
.16
أفؽانستان ،الصومال ) ،أو طابفٌة ( لبنان ،سورٌا ،العراق ،إٌران ) ،أو عقابدٌة ( كورٌا الشمالٌة ،االتحاد
الوطنً
المجلس
السوفٌتً السابق و منظومته فً أوربا الشرقٌة ) لم تفشل فقط – فً ؼالبٌتها  -فً مجاراة التطور الحضاري
الكردستانً
وحزب للشعوب بل أخفقت تماما ً فً ضمان الخضوع الطوعً الواعً لهوٌتها الوطنٌة أو الوالء الذاتً لكٌنونتها
الدٌمقراطً
االتحاد
ً
السٌاسٌة مما سببت فشال  -أو كادت  -فً تعزٌز تلك الكٌنونة و حماٌتها من االنهٌار ،أو الحفاظ على وحدة
نحو
على
الكردستانً
ترابها الوطنً ،أو ترسٌخ مبادئ الدولة الناجحة القابلة للتطور كحد أدنى فضالً عن أنها خلفت بسلوكٌاتها
خاص على العمل معا ً تداعٌات كارثٌة فً محٌطها اإلقلٌمً أو على المستوى العالمً ككل مما ٌؤكد عدم إمكانٌة بناء الدولة
ً
خاصة فً مجتمع
وبشكل وثٌق لتحقٌق الدٌمقراطٌة على أنقاض الدولة االستبدادٌة الكامنة لعوامل و مسببات االنفجار و التفكك
السالم واالستقرار فً متعدد الطوابؾ و الثقافات و المرجعٌات ( كالحالة السورٌة ) بدون القطٌعة المطلقة مع االستبداد بكل أشكاله و
المناطق ذات األؼلبٌة حوامله و أدواته ،و تجفٌؾ المنابع التً ٌنتهل منها ،ثم العمل معا ً للتأسٌس لعهد جدٌد ٌبدأ بالحوار الوطنً
الكردٌة فً سورٌة ،الشامل وصوالً إلى تدوٌن دستور جدٌد ٌستند إلى عقد اجتماعً بالتراضً ٌحقق شراكة متوازنة و ٌأخذ فً
وبالتنسٌق
مع االعتبار كل االختالفات الثقافٌة و المناطقٌة – التً قد تبلػ حد التناقض فً كثٌر من جوانبها و مضامٌنها  -و
الشباب
مجموعات
ٌنسؾ كل ما سبقه من تشرٌعات و قوانٌن تمٌٌزٌة ،و ٌعالج آثارها و نتابجها .ذلك ال ٌمكن تحقٌقه إال بالقبول
المستقلة.
بمدنٌة الدولة كنقطة التقاء و حالة وسطٌة بٌن التشدد و االعتدال ،و بٌن العلمانٌة و الالهوتٌة ،أو المادٌة و
دمشق/بروكسل ،الروحانٌة ،و اإلقرار بكونه الحل الوحٌد لمعالجة مخلفات الدكتاتورٌة و االستبداد من جهة ،و القادر على لملمة
ٕٕ كانون الثانًٌ/ناٌر المتناثرات ،و تالقً المتناقضات تحت راٌة واحدة تجمعها الهوٌة الوطنٌة الشاملة ،المعبرة عن الكل نسبٌا ً أو
ٖٕٔٓ بشكل مطلق و الجامعة لهم من جهة أخرى.

الوحـــــدة
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األخــــــٌرة

اعتشٓبد كًبل حُبٌ أحذ أْى أػًذح
ُ ّ
ّ
انصحبفخ احلضثٛخ انكشدٚخ يف حهت

فاروق البرازي*
ودع جمهور الصحافة الحزبٌّة ال ُكردٌّة
(باألمس) أحد أهم مإسسً الصحافة الحزبٌّة،
وكذلك من المعلمٌن األوابل لوضع اللبنات األولى
فً نشر وتعلٌم اللؽة ال ُكردٌّة ،بشكل سريّ فً حلب
(ورٌفها) المهندس كمال حنان النقابً الثابر منذ
أربعة عقود.
ً
ً
ّ
كانت رصاصة القناص الؽادر كافٌّة إذا أن
تقضً على حٌاة أحد أهم اإلعالمٌٌّن واللؽوٌٌّن
وكذلك أحد أهم قٌادًٌ حزب الوحدة الدٌمقراطً
الكردي فً سورٌا (ٌكٌتً) ولٌسقط شهٌداً أمام
مدخل منزله الكابن فً حًّ األشرفٌة (حلب) مساء
ٌوم الخمٌس ،عندما كانت المعارك الضارٌة بٌن
الجٌش النظامً وإحدى الكتابب للجٌش الحر فً
محٌط حارته..
وقال حزب الوحدة فً هذه المناسبة " إننا فً
الوقت الذي نحمل فٌه النظام األمنً االستبدادي
كامل المسإولٌة حٌال هذه الجرٌمة ومثٌالتها فً
طول البالد وعرضها جراء استمراره فً خٌاره
األمنً  -العسكري المقٌت ،نتقدم بؤحر التعازي إلى
أبناء الشعب الكردي والسوري عموما ً والى جمٌع
رفاق وأصدقاء الفقٌد وأفراد أسرته وذوٌه ".
وكان المهندس كمال حنان (خالو أبو شٌار)،
وهو فً العقد السادس من عمره ومن منطقة
عفرٌن قرٌة "تلؾ" ،قد عمل خالل مسٌرته
النضالٌّة الؽنٌّة والمفعمة بثقافة الالعنؾ منذ (ٓٗ)
عاما ً كمإسس للصحافة الحزبٌّة ال ُكردٌّة ومعل ّما ً
ومدرسا ً فً منهاج تعلٌم اللؽة ال ُكردٌّة فً األقبٌّة
وفً دواخل المنازل فً الحارات المهتربة فً زمن
نظام االستبداد ،حٌث شؽل فً مجلة" كالوٌج"
ال ُكردٌّة ،ومجلة "برس" السإال بالعربٌّة ،وكذلك
جرٌدة "النوروز" الناطقة بال ُكردٌّة إلى جانب
إدارته إلعالم حزبه فً محافظة حلب القسم
العربًّ .
وكما أن كمال حنان أفاد حزبه بخبرته النقابٌّة،
وهو من أهم المدافعٌن عن ثقافة الحراك المدنً
الفعال .وؼٌابه عن ساحة الثقافة الحزبٌّة
والجماهٌرٌة تعتبر خسارة كبٌرة للمشهد الصحافً
واإلعالمً واللؽوي ال ُكردي ،إال أن األهم أن
استشهاده فً معمعة الحروب القاتلة دلٌل على
صدقه لخدمة القضٌّة ووقوفه إلى جانب الثورة
ومفرداتها المعقدة..
* جرٌدة المستقبل اللبنانٌة  -السبت ٕ شباط
ٖٕٔٓ  -العدد ٕٗ٘3
راسلونا على العنوان التالً:
Yekiti990@hotmail.com

ً
أثٕ شٛبس  ...انشـبيـخ أثــذا
رونً علً
تكبري على مشاعري خشٌة من أن تفسر على أنه نوع من المجاملة،
كان ٌقؾ عابقا ً أمام لؽة التواصل ،ألن أعبر لك عما كنت أكنه تجاهك فً
داخلً ،ألننً فعالً كنت أحبك  ..حب ٌحمل كل معانً التقدٌر واالحترام،
ذاك االحترام ولد حٌنما تعارفنا فً معرض التؤسٌس للجنة مشتركة بٌن
هٌبتً التحرٌر  -نوروز ودنك  -الجرٌدتٌن الناطقتٌن بالكردٌة ،بهدؾ
التواصل واالرتقاء ،حٌنها وفً قرارة نفسً كنت أقول أن هذا الرجل الذي
الٌهمه المراتب الحزبٌة ،بل التحزب ،سوؾ لن ٌرى من ساللم التسلق إال
التهمٌش ..نعم كنت أقول أن هذا الرجل الذي ٌهمه خدمة قضاٌاه الوطنٌة
والقومٌة وبصمت ،سوؾ لن ٌجد من ٌخلده وفق عادتنا المعتادة  ..نعم كنت
أقول أن هذا الرجل البشوش دابما ً ٌضخ فً الروح شٌبا ً من األمل
والتفاإل ،وإن كانت المعطٌات والمسارات تنهش فً التفاإل نفسه......
أبو شٌار  ..من تجربتً معك ومعاٌشتً لك ،كل الكلمات تقؾ عاجزة
عن التعبٌر ،إال بضع كلمات أقول من خاللها  ..كنت بحق المناضل
الصادق  ..كنت بحق رمزاً لإلنسان الذي ٌرى األمل فً عمق الظالم ..
كنت بحق الكردي الذي ٌحمل خصابل الكرد كما نتؤملها ..
لك الخلود ٌا صدٌقً  ..لك البقاء فً ذاكرة من ٌمتلك الذاكرة ..
وألهلك وذوٌك ورفاق دربك الصبر واالستمرارٌة .
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