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 ِـؤرـّـش اٌـخـبٌـذٌـٓ ...
إذا كان إلنعقاد المإتمر السابع االعتٌادي 
لحزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 

فً منطقة عفرٌن  ٖٕٔٓ) ٌكٌتً ( أوابل نٌسان 
ونجاح أعماله ، معنى سٌاسً وضرورة حزبٌة 
تنظٌمٌة ، فإن لتسمٌته بمإتمر الخالدٌن 
) إسماعٌل عمر ، كمال حنان ، د.شٌرزاد 
علمدار ( معنى آخر ، إنسانً وقٌمً من جانب 
)وفاء ، تقدٌر و احترام ... ( ، ونضالً من 
جانب ثانً ) استمرار نضال الحزب فً الدفاع 
عن قضٌة الشعب الكردي العادلة وقضاٌا الوطن 
واإلنسان والدٌمقراطٌة ( والسٌر على خطاهم ، 
وكذلك تؤكٌد على المبادئ والتوجهات الفكرٌة 
والسٌاسٌة التً ساهموا فً بناء الحزب علٌها 
بتفان وعملوا على نشرها بإخالص من خالل 
التواصل والحوار مع الؽٌر واإلنصات إلٌه 

 باهتمام .

والتسمٌة أٌضاً تؤكٌٌد على حضور حزٍب َعرَؾ 
ٌُقّدر المناضلٌَن ، وكٌؾ ٌهتم بالمعتقلٌن  كٌؾ 
ٌُبرز قٌمة  السٌاسٌٌن وٌعزز مكانتهم ، وكٌؾ 
الراحلٌن من رفاقه وؼٌرهم ممن خدموا شعبهم 
وضحوا من أجله ، فً ظروؾ عصٌبة ، حارب 
فٌها النظام الحاكم بجبروته السٌاسة والسٌاسٌٌن ، 
الثقافة والمثقفٌن ، الرأي وحرٌة التعبٌر ، اإلنسان 

المواطن ... فً وقٍت عّم فٌه الفساد وُهمِّش   –
الجانب القٌمً فً الحٌاة ، وبات اإلنسان ٌلهث 
وراء لقمة عٌشه ، وتالٌاً لٌبحث عن األمان 

 واالستقرار ، وعن الحرٌة والكرامة .

: الوطنً المعروؾ  الفقٌد إسماعٌل عمر
والسٌاسً المتزن ، العقالنً والهادئ ، المخلص 

 لشعبه ووطنه .

: السٌاسً واإلعالمً  الشهٌد كمال حنان
الصبور ، المدافع عن قضٌة شعبه ولؽته األم منذ 

 نعومة أظافره .

: الطبٌب  الشهٌد الدكتور شٌرزاد علمدار
المخلص لمهنته اإلنسانٌة ، قُرة عٌن والدٌه وأهله 
وأصدقابه ، الناشط الشبابً المتقًدم ، الملم بمبادئ 

 الفكر والسٌاسة باكراً .

نماذٌج بٌن اآلالؾ من أمثالهم ، لم ٌبخلوا 
بحٌاتهم من أجل سعادة اإلنسان ومستقبل أفضل 
لألجٌال الصاعدة ، رمــوٌز وطنٌة وسٌاسٌة 
وثقافٌة وإنسانٌة لحزبهم وشعبهم ، ونٌاشٌن على 
صدور المناضلٌن والمكافحٌن من أجل تحقٌق 

 السلم والحرٌة والمساواة للجمٌع . 

 : النضـال مـن أجــل

 .* رفع االضطهاد القومً عن كاهل الشعب الكردي فً سورٌا

 * الحرٌات الدٌمقراطٌة واحترام حقوق اإلنسان.

* الحقوق القومٌة المشروعة لشعبنا الكردي فً إطاار وحاد     

 البالد.

ال أحب اإلنتقام ، ألني ال أستطيع أن أقضي عمرم يف         
 املهامتا غاندياجل يف وراء كلب ألعضه كرا عضين.      

1947 - 2010 

أفك إجيبد حًٍ عٍبعً ٌٍجً طّىحبد اٌشؼت يف ولف 
  ٔضٌف اٌذَ واٌذِبس وإٔهبء االعزجذاد ال ٌضاي شجه ِغذود

 اٌجٍبْ اخلزبًِ ألػّبي ادلؤمتش اٌغبثغ حلضة اٌىحــذح اٌذديمشاطً اٌىشدي يف عىسٌب 
وبجوار مدٌنة عفرٌن ، انعقد المإتمر السابع لحزب الوحــدة الدٌمقرراطرً  ٖٕٔٓ/ٗ/ٔولؽاٌة  ٖ/  ٖٓفً 

الكردي فً سورٌا ، بحضور مندوبً كامل دوابر التنظٌم فً الداخل السوري ) دمشق ، الحسكة ، القامشلرً 
كرداغ ( وكذلك مندوبً دوابر ومرنرظرمرات   –تل أبٌض ، كوبانً "عٌن العرب" ، عفرٌن   –، حلب ، الرقة 

 15الخارج ) لبنان ، إقلٌم كردستان العراق ، أوروبا ( ، وذلك تحت الشعارات التالٌة :                 

 بطاقة تهنئة

بمناسبة عٌد الصحافة 
 ٕٕالكردٌة الذي ٌصادؾ 

من شهر نٌسان كل عام ، 
تتقدم هٌبة التحرٌر إلى 
كافة الصحفٌٌن والمثقفٌن 
والكتاب الكرد فً بالدهم 
وفً المهجر بباقة ورٍد 
عطرة، وتنادٌهم للسٌر فً 
درب العمل من أجل السلم 
والحرٌة والمساواة، آملٌن 
أن تعود هذه المناسبة 
وتكون ثورة بالدنا قد 
انتصرت ونال شعبنا 
 السوري حرٌته وكرامته .

 وكل عام وأنتم بخٌر.
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 اذلٍئخ اٌىشدٌخ اٌؼٍٍب واجملٍظ اٌىطًٕ اٌىشدي ... 

 ٌشفعبْ اٌؼٕف يف ادلٕبطك اٌىشدٌخ

فً سٌاق توسع أعمال العنؾ فً سورٌا ومحاوالت 
إدخاله إلى المناطق الكردٌة ، أبدت كل من الهٌبة الكردٌة 
العلٌا والمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا رفضهما لجعل 
تلك المناطق ساحات للعنؾ والقتال ، وجاء ذلك فً بٌانٌن 

 منفصلٌن صدرا عنهما :

 بٌان
فً صبٌحة الٌوم المصادؾ فً الحادي عشر من شهر 
نٌسان الجاري، شهدت مدٌنة القامشلً سقوط عدد من 
القذابؾ علٌها، كانت نتٌجتها وقوع خسابر مادٌة، وذلك 
إثر اشتباكات بٌن قوات من النظام وبعض الكتابب التابعة 

 للجٌش الحر فً مناطق قرٌبة من مدٌنة القامشلً.
إننا فً الوقت الذي ندٌن فٌه هذه االعتداءات على مدٌنة 
القامشلً من أٌة جهة كانت، نإكد بؤن هذه األعمال 
واالعتداءات ال تخدم الثورة السورٌة التً نحن جزٌء منها 

االستبدادي وبناء نظام -والهادفة إلى إسقاط النظام األمنً
دٌمقراطً برلمانً تعددي. وكما ندعو كافة مكونات 
منطقة القامشلً من كرد وعرب وسرٌان أشورٌٌن 
وؼٌرهم للوقوؾ صفاً واحداً من أجل وقؾ هذه األعمال 
ؼٌر المبررة وعدم جعل هذه المناطق ساحات للقتال 
والحرب والحفاظ على السلم األهلً فً مناطقنا التً 
أصبحت مالذاً آمناً لكل الهاربٌن من جحٌم الحرب والعنؾ 

 فً بالدنا.
ٔٔ/ٓٗ/ٕٖٓٔ 

 المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا
------------  

 بٌان إلى الرأي العام
تشهد المناطق الكردٌة ومنذ مدة تحركات ومناوشات 
عسكرٌة بٌن الكتابب المتعددة التً تتحرك تحت مسمى 
الجٌش الحر والجٌش النظامً، حٌث أصاب الدمار 
والخراب رٌؾ الجزٌرة وتسبب المعارك بنزوح كثٌؾ 

 للسكان إلى مدن الحسكة و قامشلو وباقً البلدات.
إن المحاوالت الرامٌة إلى جر العنؾ للمناطق الكردٌة 
ال ٌصب فً مصلحة الثورة، سٌما وان هذه المناطق قد 
تحولت لمال ذات أمنة للمهجرٌن من المناطق األخرى التً 

 شهدت معارك مدمرة.
إن الهٌبة الكردٌة العلٌا المعنٌة مع بقٌة ممثلً المكونات 
األخرى ترفض بالمطلق تحوٌل مناطقنا إلى ساحات حرب 
أو التدخل فٌها نظراً لحساسٌة التركٌبة السكانٌة فً هذه 

 المناطق.
إن إسقاط النظام الدكتاتوري ال ٌتم من قامشلو وؼٌرها 
من المناطق الكردٌة التً تحاول هذه المجموعات دخولها 
بل هو تخفٌؾ للعبء على النظام فً العاصمة دمشق 

 والمدن الربٌسٌة األخرى.
كما ندعو سكان قامشلو وؼٌرها من المدن إلى وحدة 
الموقؾ فً وجه هذه المحاوالت والتشبث بالبقاء فً مدنهم 
ومنازلهم ألن هذه المحاوالت مصٌرها الفشل، وندٌن فً 
الوقت نفسه الجهة التً تسببْت بسقوط القذابؾ باألمس 

 على المدٌنة.
ٖٔ/ٗ/ٕٖٓٔ 

 الهٌئة الكردٌة العلٌا

فً إطار تعزٌز العالقات الثنابٌة 
وتبادل وجهات النظر حول أهم 
المستجدات والتطورات على صعٌد 
البالد بشكل عام وما ٌخص محافظة 
الحسكة ومدٌنة قامشلو بشكل خاص، 
تم عقد لقاء بٌن منظمة قامشلو 
لحزب الوحـد  الدٌمقراطً الكردي 
فً سورٌا والحزب الشٌوعً 

، وذلك ٌوم الجمعة  السوري الموحد
م فً مقّر ٖٕٔٓ/ٗ/1ٔالموافق لـ 

حزب الوحـدة بقامشلو، ضم وفد 
الحزب الصدٌق عدداً من أعضاء 
اللجنة المنطقٌة وعضو من اللجنة 
المركزٌة وممثل الحزب فً بلدٌة 
قامشلو، فٌما ضم وفد حزب الوحـدة 

 عدد من أعضاء منظمة قامشلو ومسإول المنظمة.
بداًٌة تحدث الوفد الضٌف وأكد على أنهم 
ٌسعون دائماً إلقامة العالقات مع األحزاب العرٌقة 
والتً لدٌها كوادر متقدمة وحزب الوحـد  من 

وهنؤ الحزب بنجاح أعمال مإتمره، وأكد  ضمنها ,
أن لقاءاتهم مع حزب الوحدة مستمرة منذ فترة 
لٌست بقصٌرة، ومن قرارات قٌادتهم التواصل مع 
القوى الوطنٌة، ثم أكد على أن حزبهم هو أول 
فصٌل وطنً شّخص األزمة وشرح أبعادها 
المختلفة، وقال إن سٌاسة النظام االقتصادٌة والتً 

م والمتمثلة بالسٌاسة اللٌبرالٌة ٕ٘ٓٓبدأت منذ عام 
الجدٌدة، أدت إلى إضعاؾ الطبقة الوسطى وازدٌاد 
معدالت البطالة والفقر ، لذلك خرجت أؼلب 
المظاهرات السلمٌة من بٌن الطبقات الفقٌرة 
والمهمشة على أطراؾ المدن ، وتعامل النظام 
الخاطا معها أدى إلى استفحالها، والنظام حتى 
اآلن مقتنع بؤنه سٌقضً على هذه األزمة بالعنؾ 
والحل األمنً ، والمستفٌدون الفاسدون فً النظام 
ٌقفون ضد الحل السلمً لألزمة، وتارٌخ سورٌا 
شهد الكثٌر من األزمات والمخططات التً 
أجهضها تالحم الشعب ووطنٌة أبنابه ، ثم تحدث 
الوفد عن أسباب تحالفهم مع شرفاء البعثٌٌن، وقال 
بخصوص تطورات الثورة السورٌة أنهم لٌسوا مع 
طرح إسقاط النظام ، حٌث المشكلة لٌست فً 

إسقاط النظام أو الربٌس ، بل أنهم مع التؽٌٌر 
الدٌمقراطً والتداول السلمً للسلطة، وأكد أن 
عنؾ النظام وتعامله األمنً مع األزمة أدى إلى 
تدخالت خارجٌة فً الشإون السورٌة، واآلن ال 
ٌمكن إنكار وجود قوى متطرفة ال تعمل لصالح 
أجندات الثورة السورٌة ، ... ولٌس للمعارضة 
حتى اآلن برنامج وخطة سٌاسٌة واضحة، كما أكد 
على مكانة وقوة الحركة الكردٌة فً المنطقة بل 

وأن رؤٌة حزب الوحـد  فً على مستوى البالد، 
حل القضٌة الكردٌة فً دمشق ومع القوى 
الوطنٌة األخرى , وغٌرها من مواقفه هً موضع 

 . فخر واعتزاز بالنسبة لهم
وأكد  بعدها تحدث وفد منظمة حزب الوحـد  ,

على أن الثورة السورٌة دخلت عامها الثالث والتً 
بدأت سلمٌة وكانوا معها ومع سلمٌتها ، ولكن اآلن 
أصبحت الثورة مسلحة ، كما ٌحاول البعض إبراز 
بعض النقاط السوداء فٌها التً ال تبرر الوقوؾ 
ضد الثورة ، بل هم مع الثورة السورٌة حتى 
تحقٌق أهدافها فً إسقاط النظام بكل مرتكزاته، ثم 
انتقل للحدٌث عن مإتمر الحزب وأهم القرارات 
التً توصل إلٌها، وعن المخاطر التً تهدد السلم 
األهلً فً منطقة الجزٌرة وضرورة تضافر كل 

 الجهود إلفشالها.

 ٌمبء ثٍــٓ حضة اٌىحــذح واحلضة اٌشٍىػً اٌغىسي ادلىحذ

ٌحتفل الشعب السرٌانً اآلشوري فً سورٌا 
والعالم بعٌده القومً ، عٌد رأس السنة البابلٌة 
اآلشورٌة )األكٌتو( فً األول من نٌسان كل 
عام ... وجاء فً بٌان للمنظمة اآلثـورٌة 

 الدٌمقراطٌة بهذه المناسبة :
" ٌحتفل شعبنا ..... تعبٌرا عن التواصل مع 
عمقه الحضاري األصٌل، وإرثه التارٌخً الحافل 
بالعطاء والتضحٌة، والؽنً بالقٌم والدالالت 
اإلنسانٌة والفلسفٌة، حٌث أبدعت عبقرٌة اإلنسان 
الرافدي فً إنتاج مالحم وأساطٌر خالدة عكست 
رإٌة متقدمة لعالقة اإلنسان بالطبٌعة والحٌاة 
والكون. ومستمّدا من معانً العٌد التً ترمز إلى 
الخصب والتجّدد واالنبعاث، العزٌمة واإلصرار 
على متابعة مسٌرته اإلنسانٌة، بما ٌعّزز وجوده 
القومً وٌرسخ دوره الوطنً، وتحقٌق تطلعاته 
المشروعة وفً مقدمتها االعتراؾ الدستوري 
بوجوده وهوٌته القومٌة، وضمان كافة حقوقه 

 ضمن إطار وحدة سورٌا أرضا وشعبا."
وجاء فً برقٌة تهنبة بعثتها منظمة حزب 

الوحـدة فً قامشلو إلى المنظمة اآلثـورٌة 
 الدٌمقراطٌة :

" بمناسبة أعٌاد أكٌتو، رأس السنة اآلشورٌة 
والبابلٌة نتقدم ومن خاللكم بخالص التحٌة والتقدٌر 
إلى الشعب السرٌانً اآلشوري فً سورٌا وكافة 
أنحاء العالم بعٌده القومً فً األول من نٌسان، 
وكلنا أمل بؤن ٌكون العام الجدٌد عاَم سالم ٍ 
وانتصار، وحرٌة للشعوب المضطهدة والمناضلة 

 ألجل حقوقها .
نحتفل هذه السنة بؤعٌاد أكٌتو، الؽنٌة بالقٌم 
والعطاء والتضحٌة، والثورة السورٌة تدخل عامها 
الثالث، ثورة الحرٌة والكرامة، والزال ٌتعرض 
شعبنا السوري للقتل والدمار من قبل النظام 
االستبدادي ، وٌقؾ العالم مكتوؾ األٌدي حٌال 

 جمٌع االنتهاكات اإلنسانٌة فً سورٌة ."

وتتقدم أسر  تحرٌر الوحــد  بأخلص التبرٌكات 

إلى أبناء الشعب الكلدوآشوري بعٌدهم األكٌتو 

 وتتمنى لهم السلم والحرٌة .

 / ٍٔغبْ ... ػٍذ األوٍزى 1/ 



 
 3 ك7272 -م 7103نيسان  -/  732العـدد /                YEKÎTÎقضاٌا وطنٌة                 الوحـــــد                          

فً تقرٌر لمكرترب برٌرروت برعرنروان " 
أكرررراد سرررورٌرررا ٌررررٌررردون حررررٌرررة ال 

مستلهرمرٌرن الردروس مرن  ... «استقالال»
، ٖٕٔٓ/ٗ/ٙالتجربة التركٌة " برترارٌرخ 

سلرطرت صرحرٌرفرة الشررق األوسرط الرمرعرروفرة 
والواسعة االنتشار الضوء على انعقاد المرإترمرر 
السابع االعتٌادي لحزب الوحـردة الردٌرمرقرراطرً 

 الكردي فً سورٌا ، ذكرت فٌه :
الوحدة الدٌمرقرراطرً الركرردي »] عقد حزب 

)ٌكٌتً( قبل ٌومٌن مإتمره السابرع  «فً سورٌا
فً الرمرنراطرق السرورٌرة الرمرحرررة وبرحرضرور 
كوادره التً أتت من بقرٌرة الرمرنراطرق السرورٌرة 
ومن خارج البالد أٌضا. وأقٌرم الرمرإترمرر الرذي 
هدؾ لمناقشة مصٌرر األكرراد فرً سرورٌرا فرً 
مدٌنة عفرٌن، ذات الكثافرة السركرانرٌرة الركرردٌرة 
التابعة لمحافظة حلب، شمال سورٌرا. وتضرمرن 

ثرورة الرحررٌرة »البٌان الختامً للمإتمر تؤٌٌده لـ
، مرع الرترشردٌرد عرلرى الرترطرلرع إلرى «والكرامرة

 .«سورٌا حرة دٌمقراطٌة تعددٌة ال مركزٌة»
حماٌة وحردة الصرؾ »وأكد البٌان التمسك بـ
أفق إٌجاد »، معتبرا أن «الكردي والسلم األهلً

حل سٌاسً ٌلبً طمروحرات الشرعرب فرً وقرؾ 
نزٌؾ الدم والدمار وإنرهراء االسرتربرداد ال ٌرزال 
شبه مسدود، محمال المسإولٌة للنظام )المروؼرل 

الرعرسركرري إزاء األزمرة   –فً خٌراره األمرنرً 
الرروطررنررٌررة( مسررإولررٌررة إعرراقررة جررهررود إنررجرراح 

 .«المبادرات السلمٌة العربٌة والدولٌة
أما فٌما ٌخص مبادرة السالم الرترً أطرلرقرهرا 
الزعٌم الكردي عبد هللا أوجالن التً أطلقها فرً 

مرارس )آذار( الرمراضرً،  ٕٔعٌد النٌروز فً 
أشاد البٌان بالمبادرة مع الرترحرفرظ عرلرى برعرض 

أبررزهرا مصرٌرر عشررات »النرقراط الرترً كران 
 .«األلوؾ من مقاتلً حزب العمال الكردستانً

وفررً هررذا السررٌرراق أشررار الرركرراتررب السرروري 
الرركررردي برردرخرران عررلررً، ........ فررً حرردٌررث 

إلررى أن تررمررسررك الرربررٌرران  «الشرررق األوسررط»لـرر
الالمركزٌة ال ٌرعرنرً االنرفرصرال ..........، »بـ

الحركة الكردٌة فً سرورٌرا لرم »مشٌرا إلى أن 
تطالب باالنفصال عرن سرورٌرا مرنرذ ترؤسرٌرسرهرا 

. وجمٌع المطالب الكردٌرة 1٘1ٔالتنظٌمً عام 
 .«فً سورٌا تطرح ضمن إطار وحردة الربرالد

ولفت إلى أن حزب العمرال الركرردسرترانرً )برً 
كٌه كٌه( الذي تؤسس من أجل نٌل حقوق الكررد 
فً ترركرٌرا بصرورة أسراسرٌرة نرادى براسرترقرالل 

تركٌا فً مراحله المربركررة قربرل أن  -كردستان 
ٌتبٌن أن هرذا الرمرطرلرب ؼرٌرر واقرعرً وؼرٌرر »

، موضحا أن تؽٌٌرا طرأ عرلرى ترفركرٌرر «ممكن
ال »أكراد سورٌا بعد مبادرة أوجالن حٌث إنره 

بد أن تتؤثر سٌاسة االترحراد الردٌرمرقرراطرً برهرذا 
التحول السٌاسً المنشود الذي مرن الرمرفرتررض 

 .«أن ٌبدأ فً تركٌا
وفً نهاٌة المإتمر تروجره الرقرابرمرون عرلرٌره 
بالشكر إلى كل من ٌساعد فرً خردمرة الرقرضرٌرة 

السرٌرد »الكردٌة فً سورٌرا، وخصروا برالرذكرر 
ربٌس إقرلرٌرم كرردسرتران الرعرراق األ  مسرعرود 
بارزانً الذي كان له الدور األبرز فً التوصل 
إلى إعالن هولٌر خدمة لحماٌة الصؾ الركرردي 

 [.«فً سورٌا ووحدته

 صحٍفخ اٌششق األوعط رغٍط اٌعىء ػٍى ِؤمتش حضة اٌىحـذح
 
 

 
 
 
 

الرفاق فً حزب الوحد  الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 
 )ٌكٌتً( ....

 األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً سكرتٌر الحزب ....
ٌتقدم المكتب السٌاسً للحزب الدٌمقراطً التقدمً الكردي فً 
سورٌا و باسم كافة رفاق حزبنا بؤحر التهانً بمناسبة انتهاء 
أعمال مإتمركم السابع بنجاح، كما نتقدم بؤحر التهانً للرفٌق 
محً الدٌن شٌخ آلً بانتخابه سكرتٌراً للحزب و انتخاب الرفٌق 
مصطفى مشاٌخ نابباً للسكرتٌر كما نهنا كافة األخوة فً الهٌبة 

 القٌادٌة المنتخبة.
و بهذه المناسبة نتمنى أن ٌكون نتابج مإتمركم عامالً فً سبٌل 
تمتٌن العالقات األخوٌة الوطٌدة بٌن حزبٌنا الشقٌقٌن، و وحدة 
الصؾ الكردي المتمثلة بصٌانة المجلس الوطنً الكردي و من 
خالله تفعٌل جمٌع لجان العمل المشترك بٌن المجلس الوطنً 
الكردي و مجلس الشعب لؽربً كردستان تحت راٌة الهٌبة 

 الكردٌة العلٌا.
كما نؤمل أن ٌكون مإتمركم حافزاً لنا جمٌعاً نحو المزٌد من 
النضال حتى تحقٌق أهداؾ ثورة الشعب السوري والوصول إلى 
دولة دٌمقراطٌة تعددٌة برلمانٌة ٌتمتع فٌها شعبنا الكردي بحقوقه 

 القومٌة.
ٗ/ٗ/ٕٖٓٔ 

 المكتب السٌاسً
 للحزب الدٌمقراطً التقدمً الكردي فً سورٌا

 ثـشلـٍبد رـهـٕـئخ

االخو  الرفاق فً حزب الوحد  الدٌمقراطً الكردي فً 
 سورٌا)ٌكٌتً( .......

بمناسبة انعقاد المإتمر السابع لحزبكم ٌطٌب لنا ان ننقل لكم 
تحٌات المركز الثقافً الكوردي فً موسكو وأنصار ومناضلً 
حزب الوحدة فً جمهورٌة روسٌا االتحادٌة ، متمنٌا لكم دوام 
العمل والنضال على طرٌق انتزاع وتحقٌق الحقوق القومٌة 

 المشروعة لشعبنا الكوردي فً ؼرب كوردستان.
 اٌها االخو  .....

لقد عرفنا حزبكم ومن خالل تارٌخه النضالً الطوٌل وعبر 
مختلؾ المراحل بؤنه من أحد أهم الفصابل فً الحركة الوطنٌة 
الكوردٌة والسورٌة سواء من خالل نهجه المتزن فً ثوابته 
النضالٌة أو من خالل انتشاره الواسع فً مختلؾ مناطق سورٌا 
واستٌعابه لكافة شرابح المجتمع الكوردي وخاصة الفبات المثقفة 
والمتنورة ،وحقٌقة اسهامه فً نشر وتوثٌق كل ما ٌتعلق بالشعب 
الكوردي فً هذا الجزء وذلك عبر العدٌد من اإلصدارات الهامة 
ترافقا مع اهتمامكم الملحوظ والنوعً فً مسؤلة تعلٌم اللؽة االم 
منذ عشرات السنٌن لفبات واسعة من جٌل الشباب، ونشر ثقافة 
حقوق االنسان فً ضوء مبادئ ومفاهٌم السلم االهلً فً أوساط 

 المعارضة العربٌة السورٌة.
 المجد والخلود لشهداء الثورة السورٌة

 والنصر حلٌؾ الشعوب المناضلة
  ٖٕٔٓأوابل نٌسان  -روسٌا االتحادٌة 

 
األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً سكرتٌر حزب الوحد  

 الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ....
 األستاذ مصطفى المشاٌخ نائب سكرتٌر الحزب ...
 الساد  والسٌدات قاعد  وقٌاد  الحزب األجالء  ...

 كل رفاق حزب الوحد  األفاضل ....
نهنبكم ونهنا الشعب الكردي على نجاح مإتمر السابع للحزب 
وعلى انتخاب األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً سكرتٌراَ للحزب ، 
نتمنى لكم الموفقٌة والنجاح فً سبٌل األهداؾ الكوردٌة 

 المشروعة.
 عاشت سورٌا حّرة دٌمقراطٌة

 الخزي والعار للقتلة والمجرمٌن
 أسر  موقع كمٌا كوردا

 الساد   ......
األخ محً الدٌن شٌخ آلً سكرتٌر حزب 
 الوحد  الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا الموقر 

السٌد مصطفى المشاٌخ نائب سكرتٌر 
 الحزب المحترم

الساد  والسٌدات الذٌن حضروا المؤتمر  
 وساهموا فً نجاحه األجالء

 كل رفاق حزب الوحد  األفاضل
أهنبكم و أهنا الشعب الكردي على نجاح 
مإتمر الحزب فً هذه الظروؾ العصٌبة التً 
ٌمر بها كل السورٌٌن ، حٌث القتل واإلجرام 
والتهجٌر على امتداد الوطن ، والسلوك 
الهمجً الذي ٌتخذه النظام البعثً األسدي تجاه 
المواطن السوري، وما آلت إلٌها من دمار لكل 
البنى على طول وعرض الوطن ، والتدخالت 

التً اتخذت من  -الدولٌة واإلقلٌمٌة  -الخارجٌة 
معٌار المصالح مواقفها بعٌداً كل البعد عن القٌم 
والمبادئ اإلنسانٌة ، وتشرذم المعارضة 

السورٌة وتبعٌتها إلى هذا وذاك أضر بالثورة 
السورٌة ، ولألسؾ حتى اآلن وبعد دخول 
الثورة عامها الثالث ال ٌوجد موقؾ واضح 
تجاه الشعب الكردي ، ٌفهم من ذلك أنه هناك 
نٌات ؼٌر حمٌدة معجنة بالعنصرٌة تجاه الكرد 
سواًء كان من العقول المتخلفة فً المعارضة، 
وأملنا أن تكون قرارات المإتمر فً خدمة 
الشعب الكردي فً كردستان الؽربٌة أوالً 

 والشعب السوري بكل أطٌافه ثانٌاً . 
.................... 

نعم للحق الكردي فً سورٌا كما   -   
 ٌقرره الشعب الكردي .

لٌكن مإتمركم منبراً لتوحٌد الكلمة   -   
 الكردٌة فً سورٌا  .

الخلود لشهداء الحزب )عبد الحمٌد   -   
 كمال حنان ( . -شٌرزاد علمداري  -زٌباري
 ألؾ تحٌة لكل شهداء الحرٌة .  -   

 أخوكم: أحمد زٌبار

 ِٕغ اٌغفش حبك احملبًِ حجٍت ػٍغى
على " المنع من السفر خارج البالد " اتخذت السلطات األمنٌة فً سورٌا قراراً عقابٌاً 

، وجاء فً بٌان مشترك لستة منظمات حقوقٌة فً سورٌا بتارٌخ  المحامً حبٌب عٌسى
ٔ٘/ٗ/ٕٖٓٔ : 

" تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان فً سورٌة، ببالػ القلق واالستنكار، اتخاذ 
الحكومة السورٌة إجراءا عقابٌا، بالمنع من السفر خارج البالد: بحق الناشط السٌاسً المعروؾ 
األستاذ المحامً حبٌب عٌسى ودون توضٌح أو تبٌان أسباب منعه من مؽادرة البالد........ والسٌد 

، ٌعمل فً مجال الصحافة منذ أكثر من ربع قرن، وهو عضو  1ٗ٘ٔعٌسى من موالٌد عام 
، ساهم بتؤسٌس جمعٌة حقوق اإلنسان فً سورٌة  111ٔمسجل فً نقابة محامً دمشق منذ عام 

وقام بصٌاؼة نظامها الداخلً ، وٌعد أحد رموز ربٌع دمشق التً طالبت السلطات  ٕٔٓٓعام 
، كما انه شؽل منصب الناطق الرسمً لمنتدى االتاسً  ٕٓٓٓعام السٌاسٌة بالقٌام بإصالحات 

 " . للحوار الدٌمقراطً حٌث أدار عدة ندوات مع مفكرٌن وباحثٌن استضافهم المنتدى
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 " صور  عن رحاب نٌوز "

بحزن وأسى بالؽٌن نعى حزب المساواة 
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا والمجلس 
الوطنً الكردي فً سورٌا رحٌل األستاذ عزٌز 
داوود سكرتٌر الحزب وعضو األمانة العامة 
للمجلس ، الذي وافته المنٌة ظهر ٌوم الخمٌس 

ٔٔ/ٗ/ٕٖٓٔ. 
الجزٌرة   –وقد شٌع أهالً مدٌنة عامودا 

جثمانه إلى مثواه األخٌر فً مقبرتها بعد الصالة 
علٌه فً الجامع الكبٌر ظهر ٌوم الجمعة 

، وذلك بتظاهرة حاشدة وحضور  ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٔ
فعالٌات مجتمعٌة وعدٍد كبٌر من ممثلً وأعضاء 
المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا ومجلس 
الشعب لؽربً كردستان وألحزاب وطنٌة 
وكردٌة . وألقٌت فً وداعه عدة كلمات 

الهٌبة الكردٌة العلٌا  -) المجلس الوطنً الكردي 
 -المجلس المحلً للمجلس الوطنً الكردي  -

Tev-dem  –   حزب المساواة...( عبرت عن
الحزن على رحٌله الذي شكل خسارة للشعب 
الكردي والسوري ولحركته الوطنٌة 

 الدٌمقراطٌة . 
وأرسل األستاذ محً الدٌن شٌخ آلً سكرتٌر 
حزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 

 ) ٌكٌتً ( برقٌة تعزٌة ، هذا نصها :
" األخـو  األعزاء فً حزب المساوا  

 الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا الشقٌق ... 
بقلوب ملإها الحزن واألسى تلقٌنا نبؤ رحٌل 
سكرتٌر حزبكم الشقٌق األ  الفاضل والصدٌق 

الؽالً األستاذ عزٌز داوود الذي لطالما أمضى 
أكثر من خمسٌن عام فً النضال الدإوب دفاعاً 
عن قضٌة شعبه الكردي العادلة ، حرٌصاً على 
نشر ثقافة الحوار وحب الحكمة ، متابعاً لشإون 
الفكر والثقافة ، واقعٌاً متزناً فً تناوله لقضاٌا 
السٌاسة وتشعباتها ، وبرحٌله تكون الحركة 
الكردٌة فً سورٌا قد فقدت أحـد أبرز رموزها ، 
وخسرت القوى واألحزاب الوطنٌة والدٌمقراطٌة 

 السورٌة مناضالً صلباً .
باسم الهٌبة القٌادٌة لحزب الوحــدة 
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا وجمٌع منتسبٌه 
ومإازرٌه ، نتقدم بؤخلص التعازي إلى أعضاء 
وقٌادة حزب المساواة وذوي وأصدقاء الفقٌد 
الراحل ومحبٌه ، ٌحدونا األمل والثقة بمواصلة 
العمل والسٌر على الطرٌق الذي من أجله أفنى 

 األستاذ عزٌز حٌاته.
 مع فابق االحترام " .           ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٔ

ٌذكر أن الراحل عزٌز داوود من موالٌد عام 
وٌعّد من أوابل المناضلٌن الذٌن ساهموا  1ٖ1ٔ

فً بناء الحزب الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 
منذ بداٌات  تؤسٌسه، وساهم بتفان فً تشكٌل 
المجلس الوطنً الكردي وتؤطٌر صفوفه وتفعٌل 
دوره ، وبقً حتى وفاته مناضالً مخلصاً لتحقٌق 

 أهداؾ شعبه فً الحرٌة والكرامة .
بدورنا نتقّدم إلى ذوي ورفاق الفقٌد وإلى 
أبناء شعبنا الكردي بأحّر وأخلص التعازي 
متمنٌن أن نسٌر على دربه فً العمل 

 والنضال .

 رلضسح فظٍؼخ يف جذٌــذح ػشطىص اٌغٍبعً اٌىشدي ادلؼشوف ػضٌض داوود يف رِخ اخلٍىد

أواسط شهر نٌسان الجاري وبعد خوض معارك عنٌفة مع 
كتابب للجٌش السوري الحّر ، أقدمت قوات النظام السوري 
بتشكٌالت عدة على اقتحام بلدة جدٌـدة عرطوز التً تقع جنوب 

/ كم وارتكب فٌها مجزرة 1ؼرب العاصمة دمشق وتبعد عنها /
فظٌعة على مدار خمسة أٌام ، وقد جاء فً بٌان لمنظمة 

 : ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٔ) سواسٌة (  بتارٌخ 
" بحسب ما نمى لعلم المنظمة السورٌة لحقوق اإلنسان من 
شهود عٌان فإن قوات النظام بعد قطع الماء والكهرباء 
واالتصاالت عن المدٌنة ، حشدت على مدى األٌام الخمسة 
الماضٌة دباباتها وآلٌاتها الثقٌلة وأؼلقت جمٌع المداخل 
والمخارج المإدٌة للمدٌنة بقصد إحكام الحصار علٌها ومن ثم 
أمطرتها بوابل قذابؾ الدبابات والشٌلكا ومدفعٌة المٌدان 
وراجمات الصوارٌخ باستهداؾ جماعً ؼٌر ممٌز ، ومن ثم 
اقتحمت بعض أطراؾ المدٌنة وشنت حمالت اعتقال عشوابٌة 
استهدفت األطفال قبل الكبار باإلضافة للنساء والشٌو  واقتادتهم 

/ مدفعٌة ، لٌتم ٖ٘ٔ/ و الفوج /  ٓٓٔبشكل جماعً للفوج / 
استخدامهم كدروع بشرٌة فً مرحلة الحقة إبان اقتحام  المدٌنة 
والتً اقترؾ فٌها مذبحة بربرٌة همجٌة مرٌعة باإلعدامات 
المٌدانٌة وذبح النساء والشٌو  واألطفال وحرق المدنٌٌن وهم 
أحٌاء فً مجزرة لم ٌعرؾ لها التارٌخ مثٌالً حٌث تمت مصادرة 
حق المبات بالحٌاة  منهم عوابل بؤكملها واحراق جثث العدٌد 

 منهم.
فٌما ٌقدر العدد اإلجمالً للضحاٌا " بحسب باحثٌن مٌدانٌٌن 

/ ضحٌة ، منهم  الكثٌر من  ٓٓ٘وشهود العٌان "  بؤكثر من  / 
النساء واألطفال فٌما عدا عن مبات الجرحى فً ظل حصار 
خانق ٌمنع  وصول الؽذاء أو الدواء أو الكادر الطبً للمدٌنة 

 المنكوبة.
 : هم عناصر وضباط ملٌشٌات النظام وشبٌحته.الجنا  جمٌعا-
: فً األعمال أؼلب منهم وبنسبة تفوق  المجنً علٌهم  -
٪ كانوا من المدنٌٌن العزل، السٌما فً مرحلة االقتحام بعد 1٘

 أن ثبت انسحاب كتٌبة البراء منها .
: بصفتهم حواضن شعبٌة للمقاومة المسلحة من  السـبب  -

جهة وعقابا لهم على مشاعر التآزر االجتماعً والتعاضد 
المجتمعً مع سكان المناطق المحٌطة بهم ، والتً تعرضت 

 لجرابم إبادة سابقة كدارٌا والمعضمٌة.
 : هم من فبة النساء واألطفال .الكثٌر من الضحاٌا -
: قضوا باإلعدام المٌدانً بالسكاكٌن الكثٌر من الضحاٌا  -

 والسواطٌر والحرق.
: كان على الدوام جماعً على أساس االنتماء االستهداف  -

 لمدٌنة تشكل حاضنة شعبٌة مناهضة للنظام.
 : كان على الدوام بدون تمٌٌز.االستهداف -
: كان على الدوام القتل ألكبر عدد ممكن  هدف قوات النظام -

 من المدنٌٌن بهدؾ إعادة الخوؾ المكبوت للصدور.
: جرابم إبادة جماعٌة بدون  التوصٌف الجرمً لما ٌحدث  -

 أدنى شك ... "

 رلضسح يف لشٌخ رً حذاد
وبشكل مباؼت  ٖٕٔٓ/ٗ/ٗٔظهر ٌوم األحد 

تل حـداد، قصفت طابرات النظام السوري قرٌة 
الحسكة بوابل من القذابؾ   –ناحٌة جل آؼا   –

والمتفجرات أدت إلى استشهاد أحد عشر مواطناً 
 مدنٌاً من بٌنهم ثالثة أطفال ، وهم :

 سنة . ٕٗسعد احمد عباس  -ٔ
 سنة . ٖ٘نارٌمان جواد عباس  -ٕ
 سنوات . ٖكلبهار سعد عباس  -ٖ
 سنوات .ٗدٌمة سعد عباس  -ٗ

وبقٌت من هذه العابلة فقط طفلة عمرها ستة 
 اشهر .
 سنة .ٖٕشادٌة احمد عباس  -٘
 سنة . ٕٓدلبر احمد عباس -ٙ
 سنوات. ٙأحمد فٌصل العلً  -1
 سنة.1ٕسعدة عبدالقادر اسماعٌل  -1
 سنة . ٘ٙبرجس مران الوضٌح  -1
 سنة . ٕ٘نهلة برجس الوضٌح  – ٓٔ
بنت جاسم الفران من قرٌة كري بري   –  ٔٔ

 )حاجو( .
وقد ٌكون عدد القتلى أكثر مما ذكر إضافًة 
إلى ما ٌقارب عشرٌن جرٌحاً ، مما خلق حالة 

 من الفزع والقلق بٌن األهالً .
وجاء فً بٌان للمجلس الوطنً الكردي فً 

 سورٌا :
" إن المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا، فً 
الوقت الذي ٌدٌن وٌستنكر هذه الجرٌمة النكراء 
بحق األبرٌاء من الكرد والسورٌٌن، ٌدعو إلى 
وقؾ هذه الحمالت العسكرٌة فً المنطقة، 
وٌحذر من مؽبة توسٌع دابرة عدوانه على 

 المناطق الكردٌة اآلمنة.
ومن هنا فإننا ندعو كافة مكونات الجزٌرة، 
إلى التحلً بالٌقظة والحذر، ووحدة الصؾ، فً 
مواجهة دسابس النظام وأالعٌبه، كما نناشد 
المنظمات الدولٌة، ولجان حقوق اإلنسان، 
والدول العظمى، لبذل كل الجهود لوضع حد 
لطؽٌان نظام االستبداد، هذا وكما نإكد بؤن 
الشعب الكردي، سٌستمر فً نضاله مع سابر 
قوى المعارضة، من أجل إسقاط النظام، وقٌام 
سورٌة دٌمقراطٌة، ٌنعم فٌها جمٌع مكوناتها 

 " ٖٕٔٓ/ٗ/ٗٔبحٌاة حرة كرٌمة.... 

 دوسح إعؼبفبد يف ثٍذح وىربٔب
عفرٌن من   –انتهت منظمة حزب الوحـدة فً بلدة كوتانا 

/  1ٕتنظٌم دورة عن اإلسعافات األولٌة ... ، حٌث تم تخرٌج / 
شاب وشابة خالل شهر من التعلٌم والتدرٌب ، وهم مإهلٌن 

 للتعامل مع الجرحى فً الظروؾ الصعبة .
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 ػفشٌٓ رزؼشض ٌمصف هّجً –لشٌخ اٌضٌــبسح 

فً خضم المعارك التً تشهدها رٌؾ محافظة حلب بٌن كتابب الجٌش 
 ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٗالسوري الحّر وقوات النظام السوري ومٌلٌشاته ، وبتارٌخ 
التابعة  الزٌـار قصؾ الطٌران الحربً السوري بالبرامٌل المتفجرة قرٌة 

 منغلمنطقة عفرٌن والمتاخمة لبلدات نبل والزهراء والقرٌبة من مطار 
العسكري ، حٌث جاء فً بٌان مشترك ) للمجلس الوطنً الكردي ومجلس 

 الشعب لؽربً كردستان( / عفرٌن :
" ... أدت إلى تدمٌر عدة منازل ومحالت تجارٌة وتشرٌد أهالً القرٌة 

 واستشهاد أربعة مدنٌٌن هم :
 سنة . ٘ٙ –عبدو كوسا 

 وحٌد ألبوٌه . –سنة  ٕٓ –محمد أوسو شعبان 
 سنة . 1ٖ –أنور ٌوسؾ بن جمٌل 

 سنة . 1٘ –حسن أحمد عٌسى 
مع وقوع العشرات من الجرحى بعضهم فً حاالت خطرة ، نقلوا إلى 
مشافً عفرٌن وتلرفعت لتلقى العالج .... فً الوقت الذي ندٌن ونستنكر فٌه 
هذا العمل الوحشً والبربري ، نحمل النظام السوري كامل المسإولٌة عن تلك 

 "الجرٌمة .

 وفبح ُأَ وطفٍٍهب وإصبثخ آخشٌٓ ثبٌغبص اٌغبَ
تعرض له منزل  ٖٕٔٓنٌسان  ٖٔفً حدٍث مفزع صباح ٌوم السبت 

مدٌنة   –المواطن ٌاسر ٌونس الكابن قرب جامع الفرواتً بحً الشٌخ مقصود 
حلب ، استنشق أفراد عابلته ؼازاً ساماً خرج من عبوة ملقاة على المنزل ، 
راح ضحٌته الزوجة ؼدٌر نداؾ وطفلٌها أبو البكر ٌونس ومحمد ٌحٌى ٌونس 

/ 1ٔ، وأصبح عدد المصابٌن الذٌن وصلوا إلى مشفى آفرٌن بمدٌنة عفرٌن /
من بٌنهم عدد من المسعفٌن والكادر الطبً المعالج ، وجاء فً بٌان للمجلس 

 :  ٖٕٔٓ/ٗ/ٗٔالصحً فً عفرٌن بتارٌخ 
" استقبل مشفى افرٌن سبعة إصابات من المدنٌٌن فجر ٌوم أمس السبت  

وبعد الفحص المبدبً لهم ظهرت االعراض التالٌة: تضٌق فٌا لحدقتٌن 
) حدقات دبوسٌة(، زبد فً الفم واألنؾ، تحسس فً ملتحمة العٌنٌن، تخرٌش 
فً الحنجرة، ضٌق نفس)زلة تنفسٌة شدٌدة(، ثقل فً اللسان، تنمل وضعؾ فٌا 
ألطراؾ األربعة، هٌاج وتخلٌط ذهنً مع هذٌان ورعاش واختالج لدى 
البعض". ودعا المجلس األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة لزٌارة مشفى آفرٌن 
وفحص المصابٌن من قبل لجنة مختصة إلجراء ما ٌلزم للتؤكد من ماهٌة 

 المواد الكٌمٌابٌة التً أصابت المرضى .
وترجح أطراؾ المعارضة أن طٌران النظام السوري قامت بإلقاء تلك 
العبوة ، لٌبدأ باستخدام السالح الكٌمٌابً فً تصفٌة معارضٌه وتروٌع األهالً 

 المتضامنٌن معهم . 

 اعزشهبد ػّبد اٌذٌٓ ثبلت
تم اعتقال المواطنٌن الثالثة ، التالٌة أسماءهم ، فً مدٌنة حلب من قبل 

 : ٖٕٔٓ/ٗ/1األمن السوري بتارٌخ 
 عماد الدٌن سعٌد بن ثاقب . .ٔ
 ٌشار سعٌد بن ثاقب . .ٕ
 ثاقب سعٌد بن عماد الدٌن . .ٖ

وهم من قرٌة شوارؼة التابعة لمنطقة عفرٌن ، حٌث أفرج عنهم بتارٌخ 
، وكان عماد الدٌن سعٌد قد توفً تحت التعذٌب الذي تعّرض  ٖٕٔٓ/ٗ/ٕ٘

له الثالثة بوحشٌة ، حٌث استلم ذوٌه الجثمان ودفن الشهٌد بحزن وأسى فً 
 مقبرة قرٌته .

 وداع اٌشهٍذٌٓ ذيظ اٌذٌٓ زلى وأمحذ حجش

 ”تشييع الشهيد شمس الدين محو ”                         ” الشهيد أحمد حبش ”    

قٌد التخرج   –ودّعت اآلالؾ فً مدٌنة جندٌرس الشهٌد المهندس شمس الدٌن محو 
إلى مثواه األخٌر ، مبدًٌة السخط واالستنكار بتلك الجرٌمة التً اقترفتها  -من الجامعة 

قوات النظام ، بحضور ممثلً أحزاب ومجالس سٌاسٌة كردٌة ، حٌث ألقٌت كلمة 
باسم الحزب ، تضمنت سجاٌا الشهٌد ومدى إخالصه لحزبه وقضٌة شعبه الكردي 
وتقدٌم التعازي لرفاقه وأصدقابه وذوٌه ، ثم توافد جموع من الناس والوفود إلى خٌمة 

 العزاء لتقدٌم الواجب لمدة ثالثة أٌام .
 –كما وّدعت الجماهٌر فً قرٌة عربا الشهٌد أحمد حبش )أحمد بن محمود علً ( 

انتسب إلى   –عامل خٌاط وعضو فً فرقة زوزان الفولكلورٌة   –  11ٙٔموالٌد 
صفوؾ الحزب منذ ثالث سنوات ، وسط مشاعر الحزن واإلدانة ، وحضرت وفود 
قٌادٌة ومن منظمات الحزب إلى خٌمة العزاء ، وألقٌت فً رحٌله كلمات تعبر عن 
الحزن على الفقٌد ومواقؾ االستنكار والشجب لممارسات النظام القمعٌة والوحشٌة 

 فً قتل أبناء الشعب السوري ودمار البلد .
وقد أصدرت فً حٌنه اللجنة السٌاسٌة لحزب الوحـــدة بٌاناً إلى الرأي العام ، هذا 

 نصه :
بتارٌخ السابع من نٌسان الجاري و بجوار الحرم الجامعً فً مدٌنة حلب ، سقط 

 –ابن الرفٌق أبو ٌاسٌن ) تولد جندٌرس شمس الدٌن محوالرفٌق المهندس المدنً 
عفرٌن ( شهٌداً جراء عملٌة قنص ؼادرة ، سبقته عملٌة قصؾ صاروخً طال 

أحمد  السكن الشبابً بحلب ، راح ضحٌته الرفٌق الشهٌد  –مستوصؾ حً األشرفٌة 
معبطلً ( و آخرٌن ، حٌث ووري الشهٌدان الثرى   –) تولد عرب أوشاؼً  حبش

كٌل فً مسقط رأسه ، و ذلك بحضور حشد ؼفٌر من أبناء المنطقة و جموع من 
أعضاء و مإازري حزب الوحدة و الفصابل الكردٌة األخرى رافعٌن راٌة الحزب و 

 الهٌبة الكردٌة العلٌا .
جدٌر باإلشارة أن منطقتً الشٌخ مقصود و األشرفٌة من مدٌنة حلب اآلهلتٌن 
  -بمبات األلوؾ من الكرد تشهدان منذ مدة عملٌة نزوح جماعٌة باتجاه منطقة عفرٌن 

كرداغ  و عدد ؼٌر قلٌل باتجاه منطقة كوبانً ) عٌن العرب ( وذلك بفعل القصؾ 
العسكري الذي أودى   –الصاروخً من جانب قوات النظام الموؼل فً خٌاره األمنً 

بحٌاة ما ٌقارب المابتٌن من المدنٌٌن األبرٌاء ضحاٌا شهداء من المنطقتٌن فقط ، 
ناهٌك عن أعداد مضاعفة من الجرحى ، ؼالبٌتهم العظمى من أبناء و بنات شعبنا 

 الكردي الجرٌح المؽبون تارٌخٌاً و التّواق أبداً إلى السلم و الحرٌة و المساواة.
ٌكٌتً ، و فً الوقت الذي –إننا فً حزب الوحــدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 

نحمل فٌه النظام األمنً المتوحش كامل المسإولٌة حٌال جملة المآسً و الفظابع التً 
حلّت و تحّل بشعبنا السوري بكرده و عربه و مختلؾ أطٌافه و مكوناته الدٌنٌة و 

شمس الدٌن القومٌة ، نتقدم بؤحر و أخلص التعازي إلى ذوي و أصدقاء الشهٌدٌن 
 فً سورٌا .جمٌع شهداء الثور  و  أحمد حبشو  محو

 المجد و الخلود لشهداء ثور  الحرٌة و الكرامة
 عاشت سورٌا حر  دٌمقراطٌة 

1  \ٗ  \ٕٖٓٔ  

 ثالس جشائذ زلٍٍخ يف ِٕطمخ ػفشٌٓ
 

 
 
 
 
فً ظل تبلور حركة ثقافٌة وإعالمٌة نشطة تشهدها المناطق الكردٌة ، صدرت فً 

 –التقدمً , الصدى اآلونة األخٌرة ثالث جرابد محلٌة فً منطقة عفرٌن ) 

Vedeng  نبع شٌٌه ,–  Kaniya Șiyê تهتم بالشإون السٌاسٌة والثقافٌة ، )
 والقضاٌا المحلٌة والشباٌبة ، نتمنى لها دوام التقدم والتطور .
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 ػششٌٍٕخ اٌشهٍذ ِصطفى ػٍغى ػجذو
بعد مرور عشرٌن ٌوماً على رحٌل الرفٌق مصطفى عٌسو 

عفرٌن( ، وبحضور  -من قرٌة فقٌران 1ٕٙٔعبدو )موالٌد عام 
المبات من ذوٌه ورفاقه ومحبٌه وشٌخ الطابفة اإلٌزٌدٌة الكرٌمة 

حسب الطقوس   –الشٌخ محمد ، أقٌمت مراسم عشرٌنٌة الشهٌد 
 فً ساحة القرٌة . ٖٕٔٓ\ٗ\ٌٕوم الثالثاء  -الدٌنٌة للطابفة 

بداٌة قام الحضور الكرٌم برفقة الشٌخ محمد وتراتٌله الدٌنٌة 
بزٌارة مزار الشٌخ جنٌد وقبر الشهٌد وتم الدعاء له وقراءة الفاتحة 
على روحه ، ومن ثم العودة إلى مكان الحفل ، حٌث رحب الرفٌق 
محمود ٌوسؾ بالحضور ودعاهم إلى الوقوؾ دقٌقة صمت على 
أرواح شهداء الكرد وكردستان وشهداء الثورة السورٌة مترافقاً مع 
موسٌقا النشٌد الكردي )أي رقٌب( . ومن ثم قام الشٌخ محمد بإلقاء 
كلمة دٌنٌة أشاد فٌها بتضحٌات الشهداء وضرورة وحدة كلمة 
الكرد وأهمٌة ذلك لمواجهة المتربصٌن بهم ، وأنهى كلمته 
بمقتطفات من أؼنٌة شٌخ سعٌد )للفنان علً تجو( ، ومن بعده 
كانت كلمة منظمة الحزب فً منطقة هشتٌا ألقاها الرفٌق مسإول 

 المنظمة أشاد فٌها بمناقب الشهٌد. 
وألقى الرفٌق أبو لهنك كلمة حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي 
فً سورٌا ، تحدث فٌها عن األوضاع الحساسة التً ٌمّر بها بلدنا 
سورٌا وسٌاسة الحزب فً المجالٌن الوطنً والكردي ، وضرورة 
عقد مإتمر وطنً سوري للخروج من األزمة المستعصٌة ، وأكد 

 على ضرورة وحدة الكرد والسلم األهلً الوطنً والكردي معاً.
وكانت النهاٌة بكلمة آل الفقٌد من أخٌه األستاذ عبدو عٌسو ، 
شكر فٌها جمٌع الحضور وأشاد بدماء الشهداء ومنهم الدكتور 

 شٌرزاد علمدار وكمال حنان.
ووردت برقٌات تعزٌة من منظمات الحزب ومن جمعٌة روشن 

 بدرخان للمرأة الكردٌة ومإسسة حماٌة وتعلٌم اللؽة الكردٌة. 

 ِشوض ٌٍثمبفخ واٌشجبة يف ثؼذٌٕب
 

شهدت بلدة بعدٌنا فً منطقة عفرٌن ) كرداغ ( ٌوم السبت 
، حدثاً ثقافٌاً هاماً ، هو افتتاح مركز ثقافً شبابً  ٖٕٔٓ/ٗ/ٖٔ

تحت اسم ) مركز بعدٌنا للثقافة والشباب ( وذلك بحضور حشٍد 
من مثقفٌن كورد ومهتمٌن وشباب وممثلً أحزاب ومإسسات 

 كردٌة ومن أهالً بعدٌنا والقرى المجاورة .
ألقٌت فٌه عدة كلمات وقصابد شعرٌة تخللتها فقرات فنٌة جمٌلة 

 ، وجاء فً بٌان وزعته إدارة المركز :
" ألّن للثقافة دور أساسً فً تطّور الشعوب وحماٌتها من 
اآلفات ، وألن الشباب جٌل المستقبل ، هم رافعو راٌات العلم 
والمعرفة وحاملو المواهب والقدرات ، نفتتح مركزاً تعلٌمٌاً 

ٌُعنى بالثقافة وشإون   –تنوٌرٌاً فً بلدتنا بعدٌنا  منطقة عفرٌن ، 
 الشباب ."

 ٔـذوح دلشوض ٌبعب يف ػفشٌٓ
بدعوة من المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا / عفرٌن ، قّدم 
األستاذ عارؾ جابو محاضرة باسم المركز الكردي للدراسات 

ٌاسا تحت عنوان " االستبٌان واإلعالم   –واالستشارات القانونٌة 
الكردي وتؤثٌر الحركة الشبابٌة واألحزاب الكردٌة فً الثورة 

عفرٌن،  -فً صالة ژٌن  ٖٕٔٓ/ٗ/1السورٌة " ، وذلك بتارٌخ 
 بحضور نخبة من المثقفٌن والمهتمٌن .

 أٔشطخ سلزٍفخ يف جٕذٌشط

دأبت منظمة جندٌرس لحزب الوحـدة خالل شهر نٌسان الجاري على القٌام بعدة أنشطة ، من 
 بٌنها :
افتتاح معهد آٌنده التعلٌمً من قبل نخبة شباب مدرسٌن من رفاق ومإٌدي الحزب بتارٌخ  .ٔ

، وإقامة معرض فن الرسم لطالب المعهد بنفس الٌوم بمشاركة كروب  ٖٕٔٓ/ٗ/1ٔ
 أطفال جندٌرس الؽنابً ، دام ثالثة أٌام .

مشاركة وفد معهد آٌنده و كروب األٌادي البٌضاء فً افتتاح مركز الشباب والثقافة بقرٌة  .ٕ
 بعدٌنا وألقٌت كلمة باسم الوفد .

شارك وفد من شباب منظمة جندٌرس افتتاح مركز الرٌاضة لمجلس  ٖٕٔٓ/ٗ/1ٕفً  .ٖ
 شعب ؼرب كردستان .

قامت اللجنة الطبٌة للحزب بتفعٌل اللجنة الطبٌة للهٌبة الكردٌة العلٌا ،  ٖٕٔٓ/ٗ/٘ٔفً  .ٗ
 حٌث ُخصصت ؼرفة فً مستوصؾ جندٌرس كمركز للهالل االحمر .

 عقد ندوتٌن جماهٌرٌتٌن فً قرٌتً مسكه و خالطا . .٘
 وإلقاء كلمات باسم الحزب .  YPGمشاركة وفد الحزب فً تشٌٌع شهداء ال  .ٙ
االحتفال بعٌد الصحافة الكردٌة أمام مكتب الحزب وسط مشاركة ما ٌقارب الفً مشارك  .1

ومشاركة وفد مجلس الشعب  ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٙمن المهتمٌن ورفاق ومإٌدي الحزب بتارٌخ 
 لؽرب كردستان .

شخصٌات لهم حضورهم فً قرٌة جلمة من قبل منظمة الحزب ، وتوزٌع  ٖتكرٌم  .1
 شهادات تخرج  دورة لؽة كردٌة على عدٍد من الطالب .

 صرخة ، قال فٌها :الطفل رونً رشولٌك وأثناء االحتفال بعٌد الصحافة الكردٌة أطلق 
" باسم أطفال جندٌرس نرحب بكم فً مهرجان العلم والقلم , ونحب أن نخبركم بأننا نعشق 
الدراسة ونكره الحرب ونبكً ونحن نشاهد أطفال بلدنا ٌموتون قصفاً وٌعذبون تشرداُ, 
فأرجوكم أن تحمونا وتحافظوا على جندٌرس آمنه لنلعب وندرس , ونحن نعدكم بأن نبقى 

 محبٌن لبعضنا البعض ونتعلم القراء  والكتابة باللغة الكردٌة."
 

 ادلشبسوخ يف األػّبي اإلغبثٍخ ثفؼبٌٍخ
بعد ارتفاع أعداد النازحٌن فً منطقة عفرٌن إلى مبات األلوؾ ، خاصًة بداٌة شهر نٌسان ، 
ووصول مواد إؼاثٌة ، ُشكلت لجان مشتركة عدٌدة بٌن المجلسٌن ) مجلس الشعب لؽربً 
كردستان والمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا ( للقٌام باألعمال اإلؼاثٌة وإدارة شإون 
النازحٌن ، وقد كان لرفاق ومنظمات حزب الوحـدة دوراً فاعالً فً عموم المنطقة ، وذلك فً 
تؤمٌن المساكن وجمع التبرعات العٌنٌة والمادٌة وتوزٌعها مع أطنان من المواد التموٌنٌة 
وؼٌرها ، وسط أواصر األلفة والتعاون بٌن المبادرٌن من األحزاب والفعالٌات والشخصٌات 
المستقلة واألهالً بشكل عام ، تعزٌزاً وترسٌخاً لوحـدة الصؾ الكردي تحت راٌة الهٌبة 

 الكردٌة العلٌا وخدمًة لوحدة الشعب السوري عامًة .
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 حفً ٌزخشٌج طالة اٌٍغخ اٌىشدٌخ يف وىثبًٔ
 

نظمت مإسسة حماٌة وتعلٌم اللؽة الكردٌة فً  ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٓبتارٌخ 
كوبانً حفل تخرٌج طالب اللؽة الكردٌة ، بحضور حشٍد ؼفٌر من أبناء 

 مدٌنة كوبانً وممثلً أحزاب كردٌة وفعالٌات مجتمع مدنً فً المنطقة.
بدأ الحفل بكلمة ترحٌبٌة بالحضور من قبل عرٌؾ الحفل والوقوؾ دقٌقة 
صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان وشهداء الثورة السورٌة 

 وبالنشٌد القومً الكردي ) أي رقٌب (  ، وألقٌت :
 كلمة أكبر طالب من الشباب من قبل فلمز حبش. – ٔ
 كلمة أكبر طالبة من البنات من قبل دٌا شادي. – ٕ
 كلمة المعلمٌن من قبل األستاذ حمزة أوسو. – ٖ
كلمة مإسسة حماٌة وتعلٌم اللؽة الكردٌة فً كوبانً من قبل األستاذ   –  ٗ

 عارؾ حسو.
 مجموعة من القصابد الشعرٌة . – ٘

 ووردت برقٌات من :
رابطة النساء " هٌرو "   —.الدكتور جوان حنان ابن الشهٌد كمال حنان 

المجلس المحلً فً  -اتحاد حقوقً الكرد فً سورٌا .  —.فً كوبانً 
الحزب الدٌمقراطً التقدمً  -كوبانً للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا .

مإسسة    —.  PYDحزب االتحاد الدٌمقراطً   —.الكردي فً سورٌا 
 -دٌا شٌار زوجة الشهٌد كمال حنان . -مجلة برس . -خوٌبون اإلعالمٌة .

 اإلعالمً والت بكر . -اإلعالمً مكسٌم عٌسى .
وفً جو احتفالً مفعم بالمشاعر الجٌاشة تم تقدٌم شهادات النجاح لـ /

 / طالب وطالبة  .  ٕٗٔ

 ِٓ ٔشبطبد ِٕظّخ احلغىخ حلضة اٌىحــذح 
  حول اإلسعافات  ٖٕٔٓ/ٖٓ/ٗٔندوة طبٌة  بمقر الحزب بتارٌخ

األولٌة فً حالة الطوارئ ألقاها الدكتور رشاد عٌسى حضرها ما 
 ٌقارب السبعٌن مواطناً.

  بعنوان مقدمات  ٖٕٔٓ/ٖٓ/1ٔمحاضرة فلسفٌة بمقر الحزب بتارٌخ
داللٌة لألستاذ فٌصل قاسم حضرها ما ٌقارب المابة مواطن حٌث تم 

 إؼناإها بمداخالت قٌمة، والقت استحسان الحضور.
  بالتعاون مع اتحاد األدباء الكرد فً مدٌنة الحسكة وبتارٌخ

تم إحٌاء الذكرى الحادٌة عشرة لرحٌل الشاعر  ٖٕٔٓ/ٖٓ/ٖٕ
مواطن  ٖٓٓالكردي سٌداًٌ تٌرٌز. حضر هذه المناسبة ما ٌقارب الـ 

ومهتم بشإون األدب والثقافة، ألقى فٌها العدٌد من الشعراء الكرد فً 
مدٌنة الحسكة قصابد جمٌلة من شعر الراحل الكبٌر، كانت األمسٌة 
 تلٌق بمقام ومكانة سٌداًٌ تٌرٌز الذي سٌبقى خالداً فً ذاكرة أجٌالنا.

  أقٌمت ندوة طبٌة حول أمراض الكبد تحدث  ٖٕٔٓ/ٖٓ/1ٕبتارٌخ
فٌها الدكتور رٌاض عثمان وحضرها ما ٌقارب المابة مواطن، كانت 

 الندوة مفٌدة وؼنٌة بمضمونها.

 أزهبء دوسي اٌشهٍذ شريو ِصطفى ٌىشح اٌمذَ
بعد شهٍر ونصؾ من تصفٌات دوري كرة القدم ) دوري الشهٌد شٌرو 

، قوبٌه  Dumiliya  –مصطفى ( بٌن ثمانٌة فرق شباب من قرى ) دملٌا 
–  Qopê  بعدٌنا ،- Be̕dîna    )–   عفرٌن  وبروح رٌاضٌة   –ناحٌة راجو

عالٌة ، كانت المباراة النهابٌة بٌن فرٌقً بعدٌنا وقوبٌه ٌوم الجمعة 
على ملعب مدرسة بلدة بعدٌنا تّوجت بفوز فرٌقها ، وذلك  ٖٕٔٓ/ٖ/1ٕ

وسط مشاعر الحب والحماس واألخوة . وفً الختام قامت اللجنة المنظمة 
 بتوزٌع هداٌا رمزٌة على عناصر كال الفرٌقٌن .

 حلضة اٌىحـذح يف ِذٌٕخ رً أثٍط
ّ
 ِمش

بمراسم البقة وحضور ممٌز من األهالً وممثلً أحزاب ومجالس كردٌة 
، افتتح حزب الوحـدة ٖٕٔٓ/ٗ/ٖٔوشخصٌات وفعالٌات كردٌة وعربٌة ، ٌوم السبت 

الرقة ، بدأت بالوقوؾ   –الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا مقّراً له فً مدٌنة تل أبٌض 
 دقٌقة صمت على أرواح الشهداء وتردٌد النشٌد الكردي ) أي رقٌب ( ، وألقٌت :

  ًبكر حج عٌسى –كلمة حزب االتحاد الدٌمقراط 
 محمد حسٌن -كلمة دار الشعب فً تل أبٌض 
 دلٌار جول. -كلمة باسم المجلس الوطنً الكردي 
 أنور كطاؾ . –كلمة المجلس المحلً فً تل أبٌض 
 أحمد بوزان . -كلمة حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 

ركزت على ضرورات وحـدة الشعب الكردي والتكاتؾ بٌن أطٌافه السٌاسٌة 
 وهنؤت بافتتاح المكتب الذي ٌخدم أواصر التفاعل والتواصل والحوار .

وفً الختام قّدم السٌد مصطفى عزت باسم حزب الوحـدة الشكر واالمتنان للحضور 
 والضٌوؾ الكرام ، وتوجه الجمٌع لفتح المقّر وزٌارته بقص شرٌط الحرٌر .

 ِشوض غضاوٌخ حلضة اٌىحـذح ٌشبسن األهبيل هّىِهُ
عفرٌن تم تشكٌل لجنة شعبٌة   –بمبادرة من مركز حزب الوحـدة فً قرٌة ؼزاوٌة 

إلصالح ما أمكن فً شبكة كهرباء وتشؽٌل مضخات مٌاه الشرب وذلك بجمع 
التبرعات من األهالً ، وكذلك تم تشكٌل لجنة لدراسة أوضاع العابالت ذوي الدخل 

باسوطة ( ، حٌث –برج عبد الو   –إسكان   –شٌح دٌر   –المحدود فً قرى ) ؼزاوٌة 
نظمت قوابم بؤسمابها وأرسلتها إلى لجنة اإلؼاثة التابعة للهٌبة الكردٌة العلٌا / عفرٌن ، 
وكما بادر المركز وبمساعدة األهالً إلى تؤمٌن المسكن وبعض الخدمات الضرورٌة 

 حلب إلى قرٌة ؼزاوٌة . -للعوابل النازحة من أحٌاء الشٌخ مقصود واألشرفٌة 

 زلبظشاد يف ٍِذأىً
عفرٌن عّدة محاضرات سٌاسٌة وثقافٌة   –نّظم مركز حزب الوحـدة فً بلدة مٌدانكً

واجتماعٌة حضرها جمٌع من المهتمٌن وخاصًة من الشباب والشابات ، األولى بتارٌخ 
دور اإلعالم فً ظل الثورات العربٌة ومدى تأثٌرها على وبعنوان "  ٖٕٔٓ/ٖ/ٖٓ
وبعنوان "  ٖٕٔٓ/ٗ/٘" ألقاها األستاذ جهاد أحمد ، الثانٌة بتارٌخ  األرض الواقع

" ألقاها األستاذ فرهاد نعسان ، الثالثة  نشوء األحزاب الكردٌة واالنشقاقات فٌها
" ألقتها اآلنسة نارفٌن داود ،  متى تلم األٌام شملناوبعنوان "  ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٔبتارٌخ 

" ألقاها أٌضاً الصحافة الكردٌة فً سورٌاوبعنوان "  ٖٕٔٓ/ٗ/1ٔالرابعة بتارٌخ 
 األستاذ فرهاد نعسان .

 ٔـذوح عٍبعٍخ حضثٍخ يف ثؼذٌٕب
اجتمعت منظمة بعدٌنا لحزب الوحـدة فً ندوة سٌاسٌة  ٖٕٔٓ/ٗ/ٌٕٔوم الجمعة 

حزبٌة لتلتقً مع وفد قٌادي حول وقابع المإتمر السابع للحزب وأهم قراراته ورإٌته 
لمجمل األوضاع السٌاسة ، كما تناول االجتماع بعض المسابل التنظٌمٌة وسبل تطوٌر 

 النشاط والتفاعل مع الجماهٌر .

 ِغبػذح طجٍخ ِٓ ِىزت اإلغبثخ يف إػضاص
أثناء نزوح عشرات آالؾ العوابل من حً الشٌخ مقصود واألشرفٌة تجاه منطقة 
عفرٌن ، بسبب القصؾ العشوابً لقوات النظام ، بداٌة شهر نٌسان الجاري ، وتزاٌد 
أعداد الجرحى فً مشافً المنطقة ونقص المواد الطبٌة اإلسعافٌة ، زار وقد مشترك 
ضم السادة ) الدكتور راؼب حسن ، خلٌل شٌخ حسن ، الممرض مصطفى كنجو ، 

إعزاز الذي بادر   –المهندس عابدٌن بكر ( مكتب اإلؼابة ومستوصؾ معبر السالمة 
إلى تقدٌم معونة طبٌة عاجلة كانت موضع شكر وتقدٌر الوفد والذي أثنى على روح 
التعاون واألخوة الوطنٌة وقّدم الشكر بشكل خاص إلى األطباء ) د. مصطفى حسانو ، 

 د. مإٌد قطور ( .
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 حلضة اٌىحـذح يف عشي وبٍٔه ) سأط اٌؼني (
ّ
 ِمش

 
 
 
 
 
 
 
افتتحت منظمة حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا مقّرها فً مدٌنة سري 
كانٌه ، وذلك بحضور جماهٌري وعدد من أعضاء قٌادة الحزب ورفاقه من منظمات 
مختلفة، حٌث قام كل من السٌد عمر عبدي الشخصٌة الوطنٌة والرفٌقة القٌادٌة فصلة 
ٌوسؾ بقص شرٌط الحرٌر إعالناً رسمٌاً بافتتاح المقّر ،وذلك فً تمام الساعة الحادٌة 

. كما ألقت السٌدة فصلة كلمة ارتجالٌة هنؤت ٖٕٔٓنٌسان  ٗٔعشر صباح ٌوم األحد 
الرفاق فً سري كانٌه بافتتاح المقّر متمنٌة أن ٌكون مركزاً حٌوٌاً للنضال ولتجمع 
مختلؾ المكونات، كما ألقى السٌد محمود جمٌل كلمة باسم مإسسة اللؽة الكردٌة هنؤ 
فٌها رفاق الحزب متمنٌاً أن ٌكون المقّر لكل أبناء المدٌنة ومإكداً على الدور الهام 
للحزب فً توحٌد صفوؾ الحركة والشعب الكردي . كما دّون العدٌد من الزوار 

 والمهنبٌن من المكونات المختلفة كلمات الشكر و التهنبة فً سجل الزٌارات. 

رهٕئخ اٌطبئفخ اإلٌضٌذٌخ يف ػفشٌٓ ثؼٍذ 
 األسثؼبء األمحش

 

تحتفل الطابفة اإلٌزٌدٌة الكردٌة الكرٌمة بعٌدها الدٌنً فً األربعاء األول 

 Çarșema –" األربعاء األحمر من شهر نٌسان كل عام ، الذي ٌسمى بعٌد 

Sor  , " ًزار وفد من المجلس الوطنً  ٖٕٔٓ/ٗ/ٖوبهذه المناسبة ف
الكردي فً سورٌا / عفرٌن ضّم ممثلً أحزاب ومستقلٌن منزل عضو 
المجلس السٌد نوري مامو فً قرٌة قٌبار وهو من عابلة دروٌش شمٌه التً 

" وهً من الصوؾ الخالص  تاج و حالتحتفظ منذ مدة طوٌلة بؤحد ألبسة " 
وتحفظ من التلؾ بالزعتر وورق الدخان وعمرها أكثر من ألؾ عام حسبما 
قٌل ، حٌث تم فتحها للوفد الضٌؾ بعد ذبح الضحٌة ) القربان ( وتقدٌم طعام 

 وحلوى العٌد .
ثم ذهب الوفد لحضور الحفل الذي نظمه مجلس الشعب لؽربً كردستان 
بهذه المناسبة فً موقع عٌندارا التارٌخً والسٌاحً وقّدم التهانً 

 والتبرٌكات .
قرٌة ؼزاوٌة ، شٌخ الطابفة فً   –وقام الوفد أٌضاً بزٌارة الشٌخ حسٌن 

منطقة كرداغ ) عفرٌن ( ، الذي استقبله بحفاوة وتكرٌم ومشاعر تقدٌر جٌاشة 
 ، وتبادال أوجه الحدٌث والتبرٌكات والتهانً .

وبدورنا نتقدم إلى األخو  اإلٌزٌدٌٌن بأحّر التهانً والتبرٌكات متمنٌن 
 احلضة يف شٍه

ّ
 ػفشٌٓ –اٌغجذ ٌىَ ٌٍشجبة يف ِمش

 Kaniya Șiyê –كانٌا شٌٌه 

 

 –قررت منظمة شٌه لحزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا )ٌكٌتً( 
تخصٌص مقره الكابن فً وسط البلدة ٌوم السبت من كل أسبوع للشباب وحراكهم 
ونشاطاتهم لتوفٌر الفرصة لهم بالقٌام بنشاطاتهم المختلفة ،علٌه فقد وضع شباب 

 الحزب برنامجاَ ؼنٌاَ إلقامة المحاضرات والندوات التثقٌفٌة .
أهمٌة حماٌة أولى هذه المحاضرات كانت محاضرة طبٌة حول صحة األسنان )

ألقاها الدكتور أحمد زلخة تحدث خاللها عن وظٌفة  ٖٕٔٓ\ٖ\ٖٓ( فً  األسنان
األسنان وكٌفٌة المحافظة على صحتها خاصة الطرٌقة الصحٌحة الستعمال فرشاة 
األسنان  واألمراض التً ٌمكن أن تصٌب الجسم عن طرٌق األسنان فكانت محاضرة 

 جٌدة ومفٌدة .
( ألقاها المهندس أحمد  أهمٌة اللغة الكردٌة لناأما المحاضرة الثانٌة فكانت حول ) 

م بٌن من خاللها عراقة اللؽة الكردٌة وقدمها بقدم الشعب  ٖٕٔٓ\ٗ\ٙنعسان بتارٌخ 
الكردي ، وأكد أن لؽتنا األم ؼنٌة بالمفردات واللهجات المحكٌة  ومقاومتها لمحاوالت 

 التترٌك والتفرٌس والتعرٌب.
المحاضرة الثالثة ألقتها طالبتان من شٌه )روالؾ سلٌمان وشٌندا دلً ( عنوانها 
) البرمجة اللؽوٌة العصبٌة( : تعرٌؾ البرمجة اللؽوٌة العصبٌة ومهارة اتصال 
االنسان بذاته واستثمار طاقاته واالتصال باآلخرٌن والتؤثٌر علٌهم  ، وأن تقنٌات هذا 

 العلم تستخدم فً العالج النفسً.
شاركت فتٌات شٌه وشبابها فً ٌوم تنظٌؾ ساحة العٌن احتفاء بمرور عام على 

، بمبادرٍة من  ٖٕٔٓ/ٗ/ٗٔعودة المٌاه للنبع فً الساحة .، وذلك فً صباح ٌوم 
 مجموعة مثقفٌن ، حٌث القت الحملة إقباالً شعبٌاً واحتراماً لدى األهالً .

 ٔـذو حضثٍخ يف شٍٍه

عفرٌن ،   –فً مكتب حزب الوحـدة بمركز ناحٌة شٌٌه ) شٌخ الحدٌد ( 
، تم تنظٌم نـدوة لرفاق الحزب ، بإدارة الرفٌق محمد  ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٓبتارٌخ 

دلً حسٌن ، وتحدث فٌها عضوا الهٌبة القٌادٌة األساتذ حسٌن طرموش 
والمحامً علً كمال شتٌه عن وقابع وقرارات مإتمر الحزب السابع ، وعن 

 مجمل األوضاع السٌاسٌة ، وأجابا عن األسبلة واالستفسارات . 

 صـذوس وثبئـك ادلـؤرـّش اٌغـبثـغ
بعد صدور البٌان الختامً ألعمال المإتمر ، تم نشر الوثابق التً صادق 
علٌها المإتمر السابع االعتٌادي ) التقرٌر السٌاسً المقدم من الهٌبة القٌادٌة  ، 
البرنامج السٌاسً ، النظام الداخلً ( لحزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً 
 –سورٌا ، بشكل واسع ، وٌمكنكم االطالع علٌها من خالل الموقع االلكترونً 

، وإذا كان هناك ثمة مالحظات أو آراء  dem.com-www.yek:    نــوروز
 dem.com-info@yekحولها ٌمكنكم إرسالها إلى البرٌد اإللكترونً: 

http://www.yek-dem.com
mailto:info@yek-dem.com
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 ِٕظّخ ٌجٕبْ حتزفً ثؼٍذ اٌصحبفخ اٌىشدٌخ

احتفالٌة بمناسبة  ٖٕٔٓ\  ٗ\ٕٓأقامت منظمة لبنان لحزب الوحـدة فً
عٌد الصحافة الكردٌة ، فً مدٌنة طرابلس اللبنانٌة ، حٌث بدأت بالوقوؾ 
دقٌقة صمت على أرواح شهداء الكورد والثورة السورٌة وشهداء العابلة 

 . البدرخانٌة  تزامناً مع انؽام النشٌد الوطنً الكوردي )أي رقٌب(
وتضمن الحفل إلقاء كلمة باسم الحزب من قبل األستاذ محمد قاسم عضو 
الهٌبة القٌادٌة ، تحدث فٌها عن دور العابلة البدرخانٌة وأهمٌة الصحافة 
بشكل عام ودورها ومدى تؤثٌرها ، وعن األوضاع السٌاسٌة ، ومن ثم 
قُدمت فقرات فنٌة ؼنابٌة ورقص فلكلوري ولوحة مسرحٌة من ) زكرٌا 

 قامشلو ، فرقة زردشت ٌكٌتٌا ( . –عفرٌن ، الموسٌقار بانكٌن –دلجان 

 وزبة جذٌذ ٌٍشبػش ٌمّبْ زلّىد ثبٌٍغخ اٌىشدٌخ

 

المركز العام، صدر حدٌثاً فً  -  ضمن منشورات إتحاد األدباء الكرد
أربٌل مجموعة شعرٌة باللؽة الكردٌة، للشاعر والناقد   –العاصمة هولٌر 

 لقمان محمود، تحت عنوان "أتابع حرٌتً".
حٌث تمثل القصابد جزءاً من مسٌرة لقمان محمود الشعرٌة على امتداد 
عقدٌن. أصدر خاللها أربعة دواوٌن. وهذه الدواوٌن هً على التوالً: 

، "خطوات تستنشق المسافة: عندما كانت آلدم 11ٓٔ"أفراح حزٌنة" عام 
، و "القمر البعٌد من حرٌتً" ٕٔٓٓ، "دلشاستان" عام 11ٙٔأقدام" عام 

 .ٕٕٔٓعام 
 جاءت المجموعة بمقدمة للشاعرة دلشا ٌوسؾ ، وفٌها نقرأ: 

بجمالٌة متفردة، ولؽة تدفع بالبعد الحسً  لقمان محمود " تتسم نصوص
إلى مالمسة الحقٌقة و إختراق تفاصٌلها الطافحة بالقسوة الموحشة على 
مدى عمر من المنفى والقهر. وكل ذلك من خالل مخٌلة مشحونة برإى 
 تدفعها إلٌها ذاكرة حٌة تنهض على مالحقة الماضً بكل همومها الٌومٌة.
 –إنها خاصٌة الشاعر المسكون دابماً بالخوؾ من الفرح، باعتباره 

وهم ٌتجلى فقط من خالل النسٌان. إن وعً الشاعر بؤوهامه مظهر  -الفرح 
 من مظاهر مجابهة المنفى. 

إن تجربة الشاعر فً هذه القصابد وما سبقتها، هً تجربة إنسانٌة 
زاخرة بعوالم فنٌة رابعة، تسهم فً تشكٌل الذابقة الشعرٌة الجدٌدة. 
فالقصٌدة لدٌه تزخر بالمعانً اإلنسانٌة المتؤتٌة من معاناته الشخصٌة و 
التً عَبر عنها بمستوٌات لؽوٌة أدابٌة متعددة، فضالً عن أفقها اإلبداعً و 

 الجمالً." 

شد يف اٌؼهىد اإلعالٍِخ
ُ
 ربسٌخ اٌى

 

أربٌل باالشتراك مع  -كتاٌب جدٌد للدكتور أحمد محمود خلٌل ، صدر عن دار آراس
 صفحة تشتمل على المحاور التالٌة : ٓٓٗ، وهو من  ٖٕٔٓبٌروت لعام  -دار الساقً

   مناطق  -جؽرافٌا ُكردستان  -أصول الشعب الُكردي   -تؤصٌل اسم ُكردستان
 انتشار الُكرد خارج ُكردستان.

  الدٌانة. -اللؽة واألدب  -الشخصٌة الُكردٌة -المجتمع الُكردي 
  ًكاّشو   –ُسوبارتو  –لوللو  –موجز تارٌخ أسالؾ الُكرد قبل اإلسالم: ُجوت– 

لوقً، العهد الپارثً  -مٌدي  -َخْلدي -مٌّتانً -ُحوري العهد األخمٌنً، العهد السُّ
 )األَْشگانً(، العهد الساسانً.

  الُكرد وُكردستان فً  -َمواِطن الُكرد فً المصادر التارٌخٌة والجؽرافٌة اإلسالمٌة
 فً عهد الخالفة األُموٌة. -فً عهد الخالفة الراشدة  -صدر اإلسالم 

  هً  -تارٌخ الكرد فً العهد العّباسً األّول ٌْ لجوقً   –فً العهد الُبَو  –فً العهد السَّ
ْنكً  ٌّوبً. –فً العهد الزَّ  فً العهد األ

  ًخالل الؽزو  -فً العهد الَمْملوكً  -الُكرد وُكردستان خالل الؽزو الَمؽول
ُموري  ٌْ َفوي  –التَّ  االنتفاضات والثورات الكردٌة. -فً العهد العثمانً والصَّ

  )وْسِتكٌة )الَمْروانٌة ٌُّوبٌة  -الدول الُكردٌة: الدولة الدُّ ْنِدٌة. -الدولة األ  الدولة الزَّ
  ٌن  -مواقؾ حربٌة حاسمة فً تارٌخ اإلسـالم: الدفـاع عن مّكة والمدٌنة معركة ِحطِّ

 معركة الَمنصورة. -تحرٌر مدٌنة القدس  -
  تراجم موجزة لبعض أعالم ُكردستان فً المجاالت الدٌنٌة والسٌاسٌة والعلمٌة

 واألدبٌة والفنٌة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
صدر مإخراً للكاتب الكردي األستاذ علً الجزٌري كتاٌب بعنوان "حكاٌاٌت سٌاسٌة" 
 -من مراجعة وتقدٌم الدكتور عبد الفتاح علً البوتانً، ومن إصدارات جامعة دهوك 

 .ٕٕٔٓمركز األبحاث العلمٌة والدراسات الكردٌة عام 
سم، وٌضم بٌن دفتٌه مقاالٍت 7ٕٗ٘*17ٗٔصفحة من القطع  1ٌٕٗقع الكتاب فً 

منوعة نشرت فً صحٌفة "خبات" التً تصدر باللؽة العربٌة فً إقلٌم كردستان العراق، 
تتناول الشؤن الكردي وهمومه بواقعٌة وشفافٌة، وتظهر بوضوح سٌاسة االستعالء 
القومً وسٌاسة التمٌٌز العنصري التً تمارسها السلطة بحق الشعب الكردي فً سورٌا، 
إضافة إلى ردود موضوعٌة هادبة على بعض المثقفٌن العرب الذٌن ٌتخذون مواقؾ 
سلبٌة من القضٌة العادلة لشعبنا، وإبراز المواقؾ المبدبٌة اإلٌجابٌة منها الصادرة عن 
كتاٍب ومفكرٌن عرب مرموقٌن. كما ٌحتوي الكتاب على مقاالت ثقافٌة وفكرٌة أخرى 
تهدؾ معظمها إلى نشر الثقافة اإلنسانٌة ومبادئ العٌش المشترك بٌن المكونات الوطنٌة 

 السورٌة وإعالء الشؤن اإلنسانً فً السٌاسة.

 وزبة 

 "حىبٌبد عٍبعٍخ"
)ِىبشفبد صشحيخ حىي 
 ثٕبئٍخ اٌغبئذ وادلهّش(
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 ػٍذ اٌصحبفخ اٌىشدٌخ يف رشثه عجً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أقامت منظمة تربه سبً لحزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا حفالً بمناسبة عٌد 
الصحافة الكردٌة فً قاعة الرفٌق )عزالدٌن شٌخو (بحضور فعالٌات ثقافٌة واجتماعٌة وممثلً 
أحزاب كردٌة وعربٌة والمنظمة اآلثورٌة الدٌمقراطٌة وجمع من اهالً البلدة ، حٌث بدأ 
بالوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح شهداء الثورة السورٌة وشهداء الكرد وكردستان وباألخص 
شهداء مجزرة تل حداد وجمٌع شهداء الصحافة ، ثم رحب عرٌؾ الحفل بالحضور ، وألقٌت 
كلمات حزب الوحدة و) مجلتً برس والحوار وجرٌدة نوروز(. وبعد عرض لمحٍة عن حٌاته ، 
ألقى الكاتب دالور زنكً محاضرة عن المراحل التارٌخٌة للصحافة الكردٌة وباألخص عن 
جرٌدة روناهً وأجاب على أسبلة الحضور .وتم عرض اسكتش معبر عن معاناة الصحفٌٌن 
ودورهم الكبٌر فً الثورة السورٌة ، ثم قراءة بعض القصابد الشعرٌة ، وفً الختام تم شكر 

 الحضور باسم الحزب . 

 ػٍذ اٌصحبفخ اٌىشدٌخ يف وشوً ٌىً

عام على صدور الصحٌفة الكردٌة األولى "  ٘ٔٔنٌسان الجاري وبمناسبة مرور  ٕٕفً 
" ، أقامت منظمة حزب الوحـدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا حفالً أمام مركزه فً  كردستان

الجزٌرة ، حضره جمع ؼفٌر من المواطنٌن و ممثلً الفعالٌات  -دٌرٌك   –كركً لكً 
االجتماعٌة والسٌاسٌة واإلعالمٌة والثقافٌة . بدأ بالوقوؾ دقٌقة صمت على أرواح شهداء الثورة 
السورٌة و شهداء كرد وكردستان ، وبالنشٌد القومً الكردي أي رقٌب ، وبرفع العلم الكردي 
وعلم الثورة السورٌة وراٌات الهٌبة الكردٌة العلٌا والمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا ورمز 

 الحزب ، وجاءت بعده :
 كلمة الحزب ألقاها عضو الهٌبة القٌادٌة األستاذ هزار علً . -ٔ
 كلمة كروب كركً لكً اإلعالمً ألقاها السٌد هوزان . -ٕ
 كلمة مإسسة حماٌة و تعلٌم اللؽة الكردٌة ألقاها السٌد محمد زكً .-ٖ

وتخلل الحفل العدٌد من الرقصات الفلكلورٌة واألؼانً الكردٌة ومسرحٌات هادفة لفرقة 
 ”جانب من الحضور في حفل كركي لكي ”  روناهً، ووردت العدٌد من البرقٌات .

، أقام  ٖٕٔٓنٌسان  1ٔفً مساء ٌوم الجمعة الواقع فً 
المحلً بزور آفا فً دمشق ندوة   –المجلس الوطنً الكردي 

لٌوم الصحافة الكردٌة ، وقد  ٘ٔٔاحتفالٌة بمناسبة مرور الذكرى 
حضر الندوة ممثلو األحزاب والقوى السٌاسٌة ومن ضمنها ممثل 
مجلس الشعب لؽربً كردستان، باإلضافة إلى لفٌؾ من المثقفٌن 
والكتاب والصحفٌٌن الكرد، حٌث ألقٌت عدد من الكلمات نذكر 

 منها:

                           كلمة اتحاد الصحفٌٌن الكرد 

                             كلمة االتحاد النسابً الكردي 

  المحلً فً   –كلمة اللجنة االعالمٌة للمجلس الوطنً الكردي
 زور آفا

 كلمة مجلس الشعب لؽربً كردستان 

  األمانة العامة –كلمة المجلس الوطنً الكردي 

 كلمة الكاتب الصحفً عمر كوجري 

 كلمة الكاتب الصحفً صالح عثمان 

هذا وقد أشادت أؼلب الكلمات بجهود األستاذ مقداد مدحت 
بدرخان الذي أصدر أول جرٌدة كردٌة باسم ) كردستان ( فً 

وكذلك جهود العابلة البدرخانٌة فً إصدار  111ٔالقاهرة سنة 
العدٌد من الجرابد والمجالت بعد ذلك، وفً نهاٌة الندوة قدم بعض 
الفنانٌن الكرد عدداً من األؼنٌات الكردٌة واللقطات المسرحٌة 

 الجمٌلة ، أسرت الجمهور وأمتعتهم. 

 ٔذوح احزفبٌٍخ مبٕبعجخ ٌىَ اٌصحبفخ اٌىشدٌخ
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بدعوة وتنظٌم من 
المجلس المحلً للمجلس 
الوطنً الكردي فً 
سورٌا ، تم إحٌاء ٌوم 
الصحافة الكردٌة بتارٌخ 

فً  ٖٕٔٓنٌسان  ٕٕ
منطقة عفرٌن 
) كرداغ ( ، بحضور 
أكثر من مبتً وخمسٌن 
مثقؾ ومهتم وممثلً 
أحزاب ومجالس كردٌة 
، ووفد من قٌادة حزب 
الوحـدة الدٌمقراطً 
الكردي فً سورٌا ومن 
منظمة شباب شٌٌه ، 
 وذلك فً صالة ژٌن .

بدأ الحفل بتقدٌم 
وترحٌب اإلعالمً 
شكري ده دو ، 
والوقوؾ دقٌقة صمٍت 
على روح األمٌر مقداد 
مدحت بدرخان وأرواح 
المثقفٌن واإلعالمٌٌن 
الراحلٌن وأرواح 
شهداء الحرٌة من ُكرد 
وسورٌٌن ، ثم تردٌد 
نشٌد أي رقٌب . 
وألقٌت كلمات ) مع 

 حفظ األلقاب ( :

  باسم المجلس
عبد   –المحلً 

 المجٌد شٌخو .

  باسم مجلة برس
محمد عبدو   –

 علً .

  باسم مجلة خناؾ
رمزي   –

 شٌخموس .

  باسم مجلة آزادي
 –وجرٌدة دنك 
 عبد الرحمن آبو .

  باسم جرٌدة
 جمٌل رشٌد . –روناهً

  سٌامند برٌم . –باسم جرٌدة صوت األكراد 

  هشمند .  –باسم مجلة كلستان 

وتخللها إلقاء قصابد شعرٌة من قبل ) مٌدٌا حسن ، مروان بركات ، بافً 
 هوشنك ، شٌراز ( على أنؽام مقطوعات موسٌقٌة جمٌلة .

 وتم تكرٌم السادة :

 . الدكتور محمد علً عبدو 

 . اإلعالمً عبد الرحمن آبــو 

 . اإلعالمً جمٌل رشٌد 

 . الشاعر محمد مال 

 . اإلعالمً الشاب محمد بـلو 

حٌث قّدم إلٌهم الدكتور عبد المجٌد شٌخو هداٌا رمزٌة ، وذلك تقدٌراً لجهودهم 
 المبذولة فً تطوٌر الصحافة الكردٌة.

ووردت رسالة تهنبة من هٌبة تحرٌر مجلة الحوار الفصلٌة التً تصدر منذ 
 عشرٌن عاماً .

فً الختام كرر مقّدم الحفل الشكر والترحٌب إلى الحضور ، والتهانً بمناسبة 
 عٌد الصحافة إلى جمٌع المثقفٌن واإلعالمٌٌن .

 وٍّخ يف حفً صوسآفب إحٍبء ٌىَ اٌصحبفخ اٌىشدٌخ يف ػفشٌٓ
 مترجمة من اللؽة الكردٌة

 الضٌوف األعزاء

 الرفاق فً المجلس الوطنً الكردي فً زور آفا

 أٌتها األخوات واألخو  الحضور ... أسعد هللا أوقاتكم

عاماً على ٌوم الصحافة الكردٌة، جدٌر بنا أن نلقً  ٘ٔٔبمناسبة مرور 
الضوء على مسٌرة الصحافة الكردٌة فً سورٌا، بشقٌها سواء المكتوب 
بالعربٌة أو بالكردٌة ، وسواء كانت مجالت أو جرابد. نجد هناك شًء مشترك 
بٌنها، هو أنها كلها كانت ممنوعة، ألنه ال ٌوجد قانون فً سورٌا ٌسمح بإصدار 

 وتوزٌع المطبوعات الكردٌة.

لهذا فإن الذٌن كانوا ٌصدرون هذه المطبوعات، لهم مكانة مرموقة، ولهم كل 
التقدٌر واالحترام، ألن عملهم كان بالسر، وكان ٌعترضهم الكثٌر من 

 الصعوبات والمسإولٌة.

فً هذا السٌاق، ال ٌسعنا إال أن نتذكر عابلة البدرخانٌٌن ومساهماتهم فً 
مجال الصحافة واللؽة الكردٌة، كانت البداٌة على األستاذ القدٌر مقداد مدحت 
بدرخان، الذي ٌعتبر أول من أسس الصحافة الكردٌة فً عموم كردستان، 
وٌمكن القول بؤنه أصبح مرجعاً لكل الصحافٌٌن الكرد، حٌنما قام بإصدار أول 

فً القاهرة عاصمة  111ٔنٌسان من عام  ٕٕجرٌدة ناطقة باللؽة الكردٌة فً 
مصر. وأصبحت تلك الجرٌدة اللبنة األساسٌة فً والدة الصحافة الكردٌة فً 
كردستان وفً الخارج، فً الوقت الذي كان تواجهه الكثٌر من الصعوبات، إال 
أنه كان مستمراً فً إصدار الجرٌدة متنقالً فً عدد من العواصم العالمٌة، مثل: 
القاهرة، جٌنٌؾ، لندن، وفولكستون....، إلى أن استطاع أن ٌصدر العدد األخٌر 

عدداً وكان  ٖٔ، حٌث وصل عدد إصداراتها إلى 1ٕٓٔنٌسان من عام  ٗٔفً 
 هو العدد األخٌر.  ٖٔالعدد 

بعده قام األمٌر جالدت بدرخان بإصدار مجلة ) هاوار ( فً شهر أٌار من 
، وبد 1ٕٗٔعدداً حتى عام  1٘، وقد وصل عدد إصداراتها إلى 1ٖٕٔعام 

ذلك واعتباراً من السنة نفسها استمر فً مساهماته بإصدار مجلة إخبارٌة 
عدداً منها حتى  1ٕمصورة تحت اسم ) روناهً(، حٌث استطاع أن ٌصدر 

 .1ٗ٘ٔعام 

بعد ذلك، ؼابت الصحافة الكردٌة، ال بل توقفت، إلى حٌن قام الشاعر 
الكردي المشهور ) جكرخوٌن ( بإصدار مجلة  ) كلٌستان ( بمساعدة أحد 

. بعدها تم إصدار العدد األول من مجلة 1ٙ1ٔاألحزاب الكردٌة فً عام 
، ولكن مع األسؾ تم انقسامها بسبب انقسام القابمٌن 111ٔ) كالوٌز ( فً عام 

 علٌها.

، حصل اندماج ما بٌن 11ٖٔومن جهة أخرى، وفً وقت الحق من عام 
ثالثة مجالت هً: مجلة الطرٌق، كالوٌز، وستٌر، فً مجلة واحدة صدرت 
باسم ) برس (، وهً مستمرة فً اإلصدار لتارٌخ الٌوم. باإلضافة إلى ذلك 

 إلى تارٌخه. 11ٖٔهناك مجلة تصدر باللؽة العربٌة باسم ) الحوار ( منذ عام 

فً الحقٌقة هاتان المجلتان ٌمكن أن تشكال بذرة لمشروع ثقافً عام ، إذا ما 
 حاول المٌسورون من الكرد والحركة الكردٌة أن ٌدعموه.

نعم، ألن الشًء األكثر أهمٌة فً هذا الوقت، هو دور اإلعالم، وألجل ذلك 
ال بد أن ٌقوم الشعب الكردي وحركته الكردٌة باالهتمام بتطور إعالمه 
المسموع والمربً ومن خالل المواقع االلكترونٌة، باختصار، ال بد من مراجعة 

 حقٌقٌة ألجل تطوٌر الصحافة الكردٌة فً سورٌا.

 ودمتم سالمٌن، أٌها المستمعٌن الكرام

 الكاتب الصحفً رامانً كورد

91 /3/0294  
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تتمٌز السوق العربٌة عموماً والخلٌجٌة 
خصوصاً بحجم االستهالك الكبٌر والقوة الشرابٌة 
العالٌة ، وال زالت تحظى بؤهمٌة كبٌرة فً 
البورصات العالمٌة وتحتل الصدارة فً الخطط 

 االقتصادٌة للدول الكبرى. 

استراتٌجٌة تركٌا العدالة والتنمٌة هً أٌضاً أن 
تستثمر فً السوق العربٌة ولكن بنكهة تركٌة 
وؼطاء إسالمً ومعاٌٌر أوربٌة بعد أن أدّرت 
علٌها هذه "الخلطة" مردودات هابلة من أسواق 
أوربا الشرقٌة ثم دول اإلتحاد السوفٌاتً ثم آسٌا 
الوسطى وأفؽانستان ومن ثم العراق...، لكن ما 
ٌقلقها أن حدودها البرٌة من "أرمٌنٌا" الى 
"زاؼرس" الى البحر المتوسط تمر عبر بالد 

 الكرد .

قبل الثورة كانت مصالح الدولة التركٌة 
والنظام السوري تقتضً تحقٌق األمن واالستقرار 
على طول خط الحدود بٌن البلدٌن ، والمدن 
الكردٌة المجاورة لخط الحدود شكلت خالل 
السنوات الماضٌة الممر التركً)البروفا( لتدشٌن 
بوابتها نحو الجنوب وموطا القدم السورٌة 
للوصول إلى الشمال والؽرب بعد جفاء سوري 

 تركً وأوربً دام عقوداً من السنٌن. 

الثورة السورٌة أفرزت توازنات جدٌدة وقوى 
جدٌدة على الساحة ، واتضح للدولة التركٌة أنها 
تقؾ مع الطرؾ الخاسر ولالنتقال الى الطرؾ 
اآلخر علٌها أن تضحً بكل اتفاقٌاتها السابقة 
وانجازاتها مع النظام ، وبالفعل لم تتردد منذ 
البداٌات فً احتضان قوى المعارضة السورٌة 
على تنوعها لإلمساك بخٌوط اللعبة والتعرؾ عن 

 قرب على النبض السوري الجدٌد. 

خالل السنتٌن الماضٌتٌن تجاوز الدور التركً 
حدود المساعدة إلى التدخل ، وافتضحت نواٌاها 
فً التمدد والتؽلؽل فً العمق السوري والوصول 

… إلى خزان نفطها وسلة ؼذابها )الجزٌرة( 
وكذلك تهٌبة الخطوط لضمان انسٌابٌة حركتها 
البرٌة إلى ما هو أبعد من سورٌة حٌث الجنوب 

 العربً المتخم مادٌاً والمتهالك سٌاسٌاً . 

الثابت فً سٌاسات الدولة التركٌة أنها تظل 
ٌِن عوراتهم  تتطفل على أسوار جٌرانها حتى َتستب
ثم تتسلل وتتمدد فً عمق الجوار عبر شقوق 
تحدثها لنفسها أو تتركها لها القرارات الدولٌة ، 
فهً تنتعش على خرابب جٌرانها ، وحروبها مع 
الجوار لم تعد عسكرٌة تقلٌدٌة بل ؼزوات ثقافٌة 
إقتصادٌة تقؾ فٌها االستخبارات فً األنساق 
األولى والمافٌات والتجار والمهربون فً النسق 

 … الثانً 

ما حصلت علٌه تركٌا من عقود وصفقات 
وؼنابم خالل العقدٌن الماضٌٌن من دول التخوم 
الشمالٌة والشرقٌة هو نفسه الٌوم حافزها لتتحول 
نحو الجنوب حٌث النفط وقوة االستهالك 

واألنظمة المتهالكة ، ومن العراق إلى سورٌا 
تكون تركٌا قد أكملت التحضٌرات لتدشٌن بوابتها 

 نحو الجنوب .

"الترانزٌت" التركً االستراتٌجً عبر 
كردستان كما ترسمه الدوابر المعنٌة لٌس فقط 
باتجاه المنطقة العربٌة بل وفً مراحل قادمة قد 
ٌمتد إلى إٌران الواعدة بالربٌع و الحبلى 
بالمفاجآت ، ولكً ال تدفع تركٌا ثمناً باهظاً لقاء 
العبور فً كردستان علٌها أن تكؾ عن الحرب 

…. وتنهً الصراع المسلح فتناور وتساٌس 
 وتحاور خصمها الكردي .

فً مراحل سابقة أفلحت " العدالة والتنمٌة" فً 
اختراق الشارع الكردي سٌاسٌا وساد نوع من 
الوبام والتفاهمات بٌن طبقة رجال األعمال 
المنتعشة فً ظل سٌاسات العدالة والتنمٌة و 
البرجوازٌة الكردٌة الناشبة تحت سقفها ، أما كرد 
سورٌا الذٌن ٌشكلون مع أقرانهم فً تركٌا وحدًة 
جؽرافًٌة على طول خط الحدود بٌن البلدٌن ، 
فتناور تركٌا الٌوم لجس نبضهم ، ففً الوقت 
الذي تشدد الخارجٌة التركٌة منذ البداٌة على 
فصل القضبة الكردٌة فً البلدٌن عن بعضها 
وعزل الكرد السورٌٌن عن أطراؾ المعارضة 
السورٌة وتشوٌه صورتهم وتقزٌم امكاناتهم ، 
كانت االستخبارات تحٌك وتنسج للدفع باتجاه 
تشكٌل فرٌقٌن كردٌٌن متخاصمٌن على ؼرار 
كردستان العراق فً التسعٌنٌات ، وأجهزة أخرى 
من العمق القومً التركً كانت تدفع بقوى 
جهادٌة ومجامٌع إرهابٌة مؤجورة إلى بعض 
المدن الكردٌة لترهٌب الشارع الكردي ومحاولة 
شق صفوفه ...، لكن كل األوراق التركٌة عادت 
إلى مراجعها محروقة أمام وعً الجماهٌر وثباتها 
ووحدة صفها ، ناهٌك عن النبض الكردي 
المتعاظم فً العالم وفً دول الجوار وفً تركٌا 
نفسها المتضامن والمتناؼم مع بنً جلدتهم على 

 الطرؾ السوري. 

لكً ٌسٌر القطار التركً بؤمان عبر المنطقة 
الكردٌة ولكً ال ٌكون العبور التركً مكلفاً...، 
ولكً تقدم تركٌا العدالة والتنمٌة نفسها للعالم 
نموذجاً سٌاسٌاً واقتصادٌاً متكامالً ، كان علٌها 
طً ملؾ الصراع المسلح مع الكرد واستبداله 

 بلؽة االنفتاح والحوار . 

ساسة العدالة والتنمٌة ؼٌروا وجه تركٌا 
الخارجً وؼٌروا توازنات القوى فً الداخل وهم 
قادرون الٌوم على إحالل ثقافة السالم والتعاٌش 

بٌن الكرد والترك بدل  -رؼم تعنت القومٌٌن   –
الحرب والعسكرة والصراعات الدموٌة التً ال 
تنتهً وال تفضً الى حل ، لكن من المهم جداً أن 

الكردي قناعًة  -ٌكون مشروع االتفاق التركً
استراتٌجٌة للطرفٌن ولٌس تكتٌكاً مرحلٌاً او 

 مناورًة أو ما شابه ذلك .

 دلبرا اخلىف ِٓ جنبح اَخشٌٓ؟

لٌس الخوؾ من هول فاجعٍة أو مجزرة ، أو من جرٌمة 
قتل أطفال الحولة أو كارثة كٌمٌابٌة مثل ما أصاب حلبجه 
الشهٌدة أو من هول كارثة طبٌعٌة مثل زلزال مدٌنة وان 
الكردستانٌة ، ولٌس الخوؾ من ٌوم الحساب أو الذهاب 
إلى المجهول المظلم ، وال الخوؾ من آٍت قد ٌصٌب ثورة 

 الحرٌة والكرامة أو من خروج قسري نحو النزوح .

باختصار المقصود لٌس الخوؾ الطبٌعً المعتاد الذي 
ٌهاب منه الجمٌع ، بل المقصود هو الخوؾ المختلؾ ، إنه 

 ) الخوؾ من نجاح اآلخرٌن ( .

ٌفترض أن ٌكون المرء مشؽوالً بشإونه فً الدرجة 
األولى ، أي مهتماً برفع مستواه الحضاري ، كشإون 
دراسة أطفاله وتفوقهم ، والعمل الكتساب مزٌٍد من الخبرة 
والمعرفة ، وتؤمٌن حاجٌات األسرة ، والحساب لٌوم طارئ 
كترك المنزل أو مؽادرة محل السكن قسراً ، ... ولكن نرى 
نفوساً مهمومة بما ٌحققه اآلخرون من نجاحات ، لنجد من 
ٌراقب الؽٌر بعٌون ضٌقة ، فٌصاب باالكتباب وٌنسى 
طموحاته وٌفقد اتزانه وٌصبح عرضًة للتشتت والحسد 
والضؽٌنة ، وربما ٌنؽمس فً أمور النم والتنقٌب عن 
مساوئ وأخطاء اآلخرٌن التً ال ٌكاد ٌخلو منها أحداً ، 
وٌعمل على تشوٌه مما ٌحصلون علٌها بجهدهم ومواهبهم 
 وإمكاناتهم.....، ولٌس ثمة أبشع وأفظع من هذا المرض . 

فً الواقع والدنٌا ، هللا عز وجل خلق اإلنسان درجات 
من حٌث المواهب واإلمكانات ، دابماً هناك من هو أقدر 
مّنا فً شؤن من شإون الحٌاة وهناك من ٌنجح أو ٌرسب 
فً أمر لٌس فً مجال اهتمامنا ، وهذه الحالة ٌجب أن 
تكون دافعاً وحافزاً لمضاعفة الجهود ألجل تحصٌل المزٌد 
من القدرات بنوع من المنافسة الشرٌفة الخالقة. أما إذا كان 
نجاح اآلخرٌن سٌزرع الهم واالكتباب فً نفوسنا ، فلن 
ٌتوفر لنا الوقت المطلوب للجد والعمل من أجل نٌل ما 
نحتاجه أو لتنفٌذ مهمة نكون مكلفٌن بإنجازها ، ولن تتبلور 
لدٌنا القابلٌة والمدارك الختٌار الدروب الصحٌحة أو الثقة 
بالنفس لتثبٌت أقدامنا ودعم جذورنا المتهالكة ، فنلجؤ إلى 
رمً الشباك فً مسالك اآلخرٌن كً ال ٌكون النجاح 
حلٌفهم ، ال شك أن هذه الحالة خطرة على الشخص الذي 
ٌحملها أوالً ، من حٌث إنتاجه وتطوره وواقعه الحٌاتً 
والنفسً ، لكن الخطر األكبر من هكذا علة هو تؤثٌرها 

 السلبً على المجتمع والحالة الوطنٌة بشكل ٍ عام .

الخوؾ األكبر واألفظع ٌكون فً تبوء هإالء الخابفٌن 
من نجاح اآلخرٌن مواقع المسإولٌة والقرار ، فٌصبح 
الشؽل الشاؼل لدى هإالء المسإولٌن الحد من إتاحة 
الفرص أمام اآلخرٌن المتفوقٌن واستبعادهم من أٌة 
نشاطاٍت ٌمكن أن تبلور وُتفّعل  طاقاتهم الحقٌقٌة . هإالء 
المرضى النفسٌٌن محاربو النجاح ، ممتهنو الفشل 
واإلفشال ، ٌتؽنون بـ ) بطوالتهم الخارقة ( ونجاحاتهم 
المشوهة وال ٌكترثون بالنظر إلى ما تراه األعٌن ، فتراهم 
ٌتابعون النفاق وال ٌحسون بالخسارة التً تطال الجمٌع. إن 
أهم ما ٌمكن للمرء عمله من بدء المعالجة هو الحد من 
وباء هإالء المرضى النفسٌٌن ولجم سطوتهم وإضعاؾ 
قدرتهم على إقصاء اآلخرٌن الناجحٌن ، وكذلك إزاحتهم 

وهم   –من مواقع إتخاذ القرار ، ودعم المخلصٌن الجادٌن 
وإن كان الكثٌرون منهم جنوٌد  -لٌس بقلة فً المجتمع 

مجهولٌن أو ؼاببون عن ساحة العمل والمنافسة ، ٌمكن أن 
تتطور إمكاناتهم وٌتفاعل دورهم ، فٌتبوإوا أماكنهم 
ومراتبهم المفترضة والطبٌعٌة وتستقٌم األمور وتدور 

 عجلة الحٌاة فً اتجاهها الصحٌح .

 ثىاثخ ثًٕ ػثّبْ حنى اجلٕىة.......وشدعزبْ.... 

صالح علمداري

 

ديا الجبل
مي
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لٌس من مبدأ الحقد أو محاولة االنتقام ونفً اآلخر 
وإثبات الوجود على أنقاضه ، إنما انطالقاً من فهٍم 
دقٌق  لألمور وسبٍر للحقابق والسعً وراءها فً أدق 
تفاصٌلها ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، وفضح 
األكاذٌب واالفتراءات ... ففً بعض األحٌان ٌنتابنا 
الشك وٌحملنا الخٌال إلى خارج إطار المؤلوؾ ، 
وٌستنفر الفكر كل قواه للخروج من بوتقة الجمود 
والتالشً ، كما وٌحاول جاهداً أن ٌجد البدٌل الثابت 
أو األساس الكلً الراسخ الذي ال ٌصٌبه أي نقص أو 
عٌب فً أي جانب من جوانب تفكٌرنا . باختصار 
،إن الفكر المقٌد والمكبل ٌنتظر أٌة فرصة سانحة 
لالنعتاق واالنطالق كالبركان المتشكل وفق أسس 
ومبادئ حتمٌة اإلنفجار،... كذلك ٌبحث العقل 
البشري بطبٌعته اإلبداعٌة والفكرٌة دابماً عن ركابز 
ثابتة وأسس راسخة تكون دعماً أبدٌاً للسٌر بملكاته 
نحو األمام ال المراوؼة فً المكان ، فمن المعروؾ 
أن لكل منا نظرته ورإٌته الخاصة به تجاه الحٌاة 
والكونوما ٌوثق العالقة الوطٌدة بٌنهما ، تلك القٌم 
والمبادئ التً تجمع بٌنهما ، وتشكل للحٌاة قٌمة 
مصداقٌة ووجودٌة ذات معنى أدق.. وما الدٌانات 
والفلسفات إال شكل من أشكال التعبٌر عن تلك القٌم 
كالخٌر والحب والجمال وؼٌرها ، لكن لكل منها 
طرقها الخاصة . لقد تلخصت جهود الدٌانات 
والفلسفات فً استؽالل قوى الطبٌعة وانعكاساتها 
الوجدانٌة على نفسٌات الشعوب كقوى الظالم والنور 
، وكذلك البرد والدؾء والكوارث والعواصؾ 

 وؼٌرها الكثٌر....

وٌمكن اختصار انعكاسات تلك القوى بجملة واحدة 
هً الصراع األزلً بٌن الخٌر والشر... إذ نجد أنه 
لوال الشّر لما كان الخٌر بؤهمٌته ، وكذلك الشر بنفس 
المستوى ، وأن قانون النفً وصراع األضداد ٌكون 
 مصدراً للتطور مثلما تبنته الجدلٌة الماركسٌة سابقاً...

وتجرٌد اإلنسان من نزعته الفكرٌة تجاه شًء 
زابل أمر خطٌر جداً ، وهو أمر تفضٌل الجسد على 
النفس أو الروح ، والسعً وراءه وتجٌٌش كل قواه 
لبلورة الذات من خالله )المظهر( ، وهذا ٌنعكس سلباً 
على دور النفس والروح وٌجعله عبٌداً للجسد وأسٌراً 
له .وبما أن الجسد زابل ، وهذا األمر ثابت وراسخ 
فً أعماق ذواتنا اإلنسانٌة ، وأن بقاإه مإقت ؼٌر 
دابمً ، ٌجعلنا عرضٌٌن فً قراراتنا وؼٌر مبالٌن 
لألجٌال القادمة ، وٌدفعنا ذاك التفكٌر المتمركز حول 
الجسد ذاته إلى االلتفاؾ حول الحٌاة اآلنٌة فقط 
واالهتمام الخارجً بشخصٌاتنا ونفً دور الوجدان 
والروح وإنتزاع كل خمابلهما ومباهجهما لصالح 
ؼرابز الجسد ، واألؼرب فً ذلك أننا نسعى جاهدٌن 
لكبت تلك الوظابؾ الجسدٌة أو تؤجٌلها أو نفٌها كلٌاً 
ألجل تقدٌس الجسد بؤهمٌة أعلى منه ، هذا ظاهرٌاً ، 
إنما السّر األعظم ٌكمن فً سلب قوى الفكر وسد 
اآلفاق أمامه وجعله ٌسقط رأساً على عقب نحو 
الهاوٌة واالضمحالل التدرٌجً نحو الزوال األبدي.. 
ألن الذي ٌزرع وإن مات ال ٌموت حصاده ، لكن 

 الذي ال ٌزرع ٌموت وإن كان حٌاً!.

 إن النفً الكلً ألهمٌة الحٌاة وقدسٌتها أٌضاُ جانب 

 

 

 

من جوانب إقصاء دور الكابن اإلنسانً السامً فً 
الطبٌعة والحٌاة والوجود... وبما أن اإلنسان مشروع 
قابل للنمو والتؽٌٌر والتطور ، فالبد لقوى الجهل 
والظالم والتخلؾ أن تؤخذ كامل دورها فً شد أذهان 
البشر وسحب آذانهم للتعمق بصورة أشد فً السقوط 
نحو الهاوٌة والضٌاع والهالك ، والخوؾ هو أكبر 

 عدو لإلنسانٌة ، وأن اإلنسان عدو ما ٌجهل.

إنطالقاً من هذه المبادئ والحقابق البدٌهة استؽلت 
الدٌانات البدٌلة هذه النقاط لتعمٌة وتعتٌم القلوب 
واألبصار ، ودفعت بشعبنا الكردي إلى الهجوم نحو 
الوراء ، أي الهجوم على الذات واالنزالق فً 
مخططات العدو القدٌمة ، والتحول والتقوقع والتناوب 
فً دوامة العنؾ المعنوي المإدي إلى الهالك 
واستهالك كل طاقاتنا البشرٌة فً خدمة األهداؾ 
والمرامً المخططة من قبل هإالء المبدعٌن فً 
الخبث واللإم والتفنن فً اإلٌقاع باآلخرٌن وسد كل 
المنافذ أمامهم للحٌلولة دون الخروج من دوامة 
االنهٌار الكلً... ألن اإلنسان الذي كان ٌضرب له 
المثل فً الكرامة والشهامة والرقً والحضارة ، 
فكٌؾ له أن ٌبقى صامداً فً وجه لؽة ال ٌفهمها إال 
صانعوها ومتقنوها الذٌن استخدموا كافة أسلحة 
الدمار الُخلقً والَخلقً والمادي والمعنوي وربطها بـ 
) سالح شمولً ( أال وهو / هللا / ذاك القوي الخالق 
الجبار... لكنهم برعوا فً االفتراء على جمٌع 
الشعوب الفقٌرة والمسكٌنة كالشعب الكردي الذي 
جاءت تسمٌته بصفته الممٌزة ) الشهم والقوي 
والشجاع ( والذي أبى كل أنواع الذل والخنوع 
والجهل والتخلؾ ، إال أنه بطٌبة قلبه وصفاء نٌته 
وقع مصطاداً فً فخ الذباب اللبٌمة والضباع 
الجابعة....وانكمش ُكردٌنا على ذاته وانطوى وتقوقع 
، ووقع فً دوامة المراوحة فً المكان ، ألنه كان 
ضحٌة لمخطط جهنمً األبعاد ، كنفً الذات وكرهها 
واالنكماش علٌها والهجوم علٌها ، ألنهم بعد إرهابنا 
بالخوؾ العظٌم ، كذلك دعموا ذلك السالح الفظٌع 
بكافة األسلحة الردٌفة ، كنفً أسالفنا وسلبهم منا ، 
الممجدٌن منهم طبعاً والخالدٌن ، وتعمٌة األبصار 
بكافة الوسابل ، وكانت سٌوفهم خٌر دلٌل على ؼزو 
روحً ودٌنً لدٌارنا ونهب وسلب لقلوبنا وأدمؽتنا... 
ماذا بقً منا ، من ٌمكن له التنفس بٌن كل هذه 
األؼبرة من الجهل والتعتٌم والتشوٌه ، والوقوؾ على 
رجلٌه ثانًٌة... فما ردعهم إال بقاإنا صامدٌن نتكلم 
بلؽتنا ونسكن أراضٌنا ونزرعها ونشرب من مٌاه 
ٌنابٌعنا ونتدفؤ بنور شمسنا ، وإن كان استعمارهم 
بعٌد المدى ، لكننا كنا أمضى فً بتر سهامهم 
وسٌوفهم المسدودة نحو أعماقنا ورقابنا وقلوبنا ... 
لكن ال ٌبقى أي شًء أعوج مادام هللا ٌحب مستقٌمً 
ًٌ مهما  القلوب وطوٌلً الصبر ، وانتصار الحق حتم

 طال انتظاره.

ولٌس هناك حاجة للتعمق أكثر وتسمٌة األسماء 
 بمسمٌاتها لبال ٌتزعزع كٌاننا اإلنسانً أكثر .

 اٌشهبْ اخلبعش إٌمطخ اٌغىداء يف ربسخيٕب اٌىشدي 

منذ عامٌن ونصؾ تقرٌباً وأثناء تواجدي فً 
مدٌنة قامشلو ، وفً ذلك الٌوم الحزٌن ٌوم رحٌل 
ربٌس حزب الوحدة الدٌمقراطً الكوردي فً 
سورٌا األستاذ إسماعٌل عمر ، وبٌنما كانت روحه 
الطاهرة ال تزال ترفرؾ فوق جسده فً جامع 
قاسمو الشهٌر ، كان البعض من ذوي األفق الضٌق 
أو ممن ال ٌعرؾ الحزب عن قرب أو ممن ال 
ٌتمنون له الخٌر لؽاٌاٍت فً نفوسهم الضعٌفة ، كان 
هإالء ٌتهامسون أو حتى ٌراهنون على حدوث 
شرٍ  أو انشقاٍق فً صفوفه ، وألّن رهانهم كان 
خاسراً مضى الحزب فً نضاله على الرؼم من 
فقدانه ألحد مهندسٌه العظام الذي كان له دور كبٌر 

 فً رسم سٌاسات الحزب وتطوٌر آلٌات عمله.
لكّن المراهنٌن لم ٌفقدوا أملهم ولم ٌملوا ، فبدأوا 
بالتشكٌك فً انعقاد مإتمر الحزب السابع ، وبدأوا 
ببث الشابعات حول وجود أطراؾ تسعى لتؤخٌر 
انعقاد المإتمر أو حتى عدم انعقاده ، لكنهم أصٌبوا 
بخٌبة أمٍل كبٌرة حٌن انعقد المإتمر وبحضور كافة 
مندوبٌه ومن جمٌع الدوابر داخل الوطن وخارجه ، 
ٌّة  ٌّم المإتمرون وبحس عاٍل بالمسإول حٌث ق
المرحلة السابقة ، واستطاعوا صٌاؼة برنامج 
سٌاسً جدٌد ٌالءم متطلبات المرحلة الراهنة وما 
أفرزته من مفاهٌم ووقابع ، كما تّم تعدٌل بعض بنود 
النظام الداخلً للحزب ، التً كانت تقؾ عابقاً أمام 
رفاق الحزب ولم تعد تصلح لهذه المرحلة ، واختتم 
الحزب أعماله بعملٌة انتخابٌة شفافة ونزٌهة ، حٌث 
قّرر المإتمرون ، وعلى ؼٌر العادة ، أن ٌكون فرز 
ٌّاً ، واستطاع األستاذ محً الدٌن شٌخ  األصوات علن
آلً كسب ثقة رفاقه ، فانتخب سكرتٌراً للحزب 

% تقرٌباً من األصوات ، كما تّم انتخاب ٙٙبنسبة 
األستاذ مصطفى مشاٌخ نابباً للسكرتٌر وانتخاب 
هٌبة قٌادٌة جدٌدة للحزب ثلثٌها من الجدد وثلثها من 
الشباب ، وأصبحت سٌدة شابة عضوة فً اللجنة 

 السٌاسٌة.
وفور انتهاء أعمال المإتمر بدأ البعض من هإالء 
ٌّة  المراهنٌن ومن خالل مراسلً أحد المواقع الكورد
بتزٌٌؾ الحقابق ومحاولة تشوٌه الصورة الحقٌقٌة 
للمإتمر ، لكنهم لم ٌَوفقوا فً ذلك ، ألنهم قّدموا 
وقابع ومبررات مشوهة وؼٌر مدروسة أٌضاً من 
قبلهم بعناٌة ، حٌث تّم توضٌحها من قبل الؽٌورٌن 
على مصلحة الحزب من خالل التعلٌقات فً نفس 

 الموقع اإللكترونً.
من هنا حريٌّ بنا أن نتوقؾ ولو بعجالة ونجٌب 
عن سإال ٌطرح نفسه بنفسه ، لماذا كان حزب 
الوحدة الدٌمقراطً الكوردي وخالل مسٌرته 
ٌّة فً مرمى سهام خصومه ، وما السّر وراء  النضال
تلك الحمالت الهوجاء علٌه ، وكٌؾ استطاع الحزب 

 تجاوزها.
ال ٌخفى على المتتبع لنضال الحزب منذ بداٌة 
التسعٌنات أنه استطاع نقل النضال السلمً 

 14الدٌمقراطً إلى الشارع من خالل تجربة     

رضوان محمد

 

 برزنجي
غاندي
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 اٌشهبْ اخلبعش .....
الملصقات والتً كانت تجربة جدٌدة 
وفرٌدة من نوعها فً سورٌا ، مما جعلت 
ٌّة تلتؾ حول الحزب ،  الجماهٌر الكورد
وانعكس ذلك إٌجابٌاً على عدد المنتسبٌن إلى 
الحزب ، كما القى اهتمام الحزب برفاقه 
المعتقلٌن وعابالتهم استحسان مإٌدي الحزب 

 ومناصرٌه وزاد من ثقتهم به.
لم ٌتوقؾ نضال الحزب عند تلك التجربة ، 
لكنه سرعان ما بدأ بمرحلة جدٌدة فً النضال 
السلمً ، فكسر حاجز الخوؾ من خالل 
العشرات من االعتصامات والوقفات 
ٌّة فً العاصمة دمشق ، باإلضافة  االحتجاج
إلى التجمع أمام محكمة أمن الدولة تضامناً مع 
المعتقلٌن الكورد وفٌما بعد مع معتقلً الرأي 

 السورٌٌن.
تبنى الحزب ومنذ تؤسٌسه وحتى اآلن 

ٌّة ٌّة متزنة بعٌد  عن الشعارات ،  سٌاسة واقع
ٌّاً ٌوفّق بٌن رإٌة الحزب على  وبرنامجاً سٌاس
الصعٌد الوطنً السوري والقومً 
الكوردستانً والعام الدولً ، ورفض الحزب 
سٌاسة التمحور وَنبذها وبنى عالقاته مع 
ٌّة  جمٌع األحزاب الكوردٌة السور
ٌّة  والكوردستانٌة من منطلق المصلحة الكورد
ٌّة ، وعندما بدأ ربٌع دمشق القصٌر ،  ال الحزب
كان حزب الوحدة من السّباقٌن فً البدء 
بمرحلة جدٌدة من العالقات مع المعارضة 
ٌّة ، وكان من مإسسً إعالن  ٌّة السور العرب
دمشق الذي كان للراحل الكبٌر إسماعٌل عمر 
جهداً كبٌراً فً خروجه إلى النور ، ولم ٌٌؤس 
الحزب للحظة من الدعوة إلى مإتمر وطنً 
كوردي تجتمع تحت مظلته كافة األحزاب 
ٌّة باإلضافة إلى المستقلٌن من  الكورد
ٌّة واالقتصادٌة فً  الفعالٌات المجتمعٌة والثقاف
ٌّة ال  الوقت الذي كانت معظم األحزاب الكورد
تحّبذ جعل المستقلٌن شركاء فً اتخاذ القرار 
السٌاسً ، وقد فّضل الحزب فً سبٌل لم 
ٌّة االنحٌاز دوماً  شمل أحزاب الحركة الكورد
إلى موقؾ اإلجماع الكوردي على حساب 

 بروزه فٌما لو عمل بشكل منفرد.
جاءت المتؽٌرات مفاجبة ومتسارعة فً 
سورٌا ، واستطاع الحزب قراءة الواقع قراءة 
صحٌحة ، حٌث أّكد من خالل تقارٌره 
ٌّة ، أّن المعطٌات والوقابع  ٌّة الشهر السٌاس
على األرض وطبٌعة النظام السٌاسً القابم 
تشٌر إلى اختالؾ الحالة السورٌة عن الحالة 
المصرٌة أو اللٌبٌة أو التونسٌة ، وبالتالً البّد 
من تضافر الجهود أكثر من ذي قبل من أجل 
توحٌد الصفوؾ وتجمٌع القوى لمواجهة 
ٌّة ، وبارك الحزب والدة  المتؽٌرات المستقبل
المجلس الوطنً الكوردي ومن ثّم الهٌبة 
ٌّة العلٌا التً ال ٌزال الحزب حتى هذه  الكورد
اللحظة ٌعتبرها صمام األمان للحفاظ على 
السلم األهلً ودرء االقتتال الكوردي 
الكوردي الذي ال ٌنفك الحزب عن التنبٌه 

 لخطورته .
جملة تلك األسباب إضافًة إلى ازدٌاد عدد 
المنتسبٌن إلى الحزب ، وتمٌز نوعٌة رفاقه ، 
حٌث ٌعرؾ بؤنه من أكثر األحزاب التً تضم 
ٌّة واألكادٌمٌٌن وطلبة  حاملً الشهادات الجامع
الجامعات ، وكذلك تواجد رفاقه فً جمٌع 
ٌّة ومناطق تواجد األكراد ،  المناطق الكورد
جعل من الحزب مرمى لسهام بعض النفوس 
المرٌضة التً تصطاد فً الماء العكر فتعود 

 خالٌة الوفاض إال من خٌبات األمل .

لم ٌكن والدة حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً 
سورٌا ) ٌكٌتً ( كنتاج لعملٌة توحٌدٌة بٌن عدة 
تنظٌمات كردٌة فً مطلع تسعٌنات القرن الماضً حدثاً 
فرٌداً فحسب ، بل كانت حاجًة وضرورًة اقتضتها 
ظروؾ المرحلة حٌث االنقسام والتشتت بٌن صفوؾ 
الحركة الكردٌة من جهة، ونتٌجة طبٌعٌة لتطور البنٌة 
الفكرٌة والفهم السٌاسً لدى فبة واسعة من المثقفٌن 
والسٌاسٌٌن الذٌن لم ٌقبلوا الخضوع للعملٌة التعطٌلٌة فً 
الممارسة والرتابة فً العمل السٌاسً من جهة ثانٌة، 
والتبعٌة والوالء األعمى فً السلوك التنظٌمً ، لذا لم 
ٌكن ظهور الحزب كقوة فاعلة فً الوسط الكردي بشكل 
خاص والسوري بشكل عام مجرد تجمٌع عددي لطاقات 

نوعً   –التنظٌمات التً تكونت منه بل كان تحول كمً 
وحتمًٌة فرضتها ضرورات تؤسٌس األداة النضالٌة 
الفاعلة والقادرة على تحمل أعباء النضال السٌاسً ، 
أنتج معه منظومة فكرٌة جدٌدة مثلت حالًة وسطٌة 
إلتحاد األفكار تستند على مفاهٌم أساسٌة فٌما ٌمكن 
اعتبارها بـ " مٌثاق الشرؾ السٌاسً " تم اعتماده 
كوثٌقة أصدرتها إحدى تنظٌمات الحزب السابقة للوحدة 
سمٌت بـ " وثٌقة المبادئ األساسٌة " التً تضمنت 
الخطوط العرٌضة لفكر الحزب، وشكلت كٌنونته 
السٌاسٌة ومٌزته التنظٌمٌة ، كذلك شرعٌة وجوده 
واستمراره كشخصٌة اعتبارٌة. تلك الوثٌقة احتوت ما 

 تتضمنه البنود التالٌة من مفاهٌم سٌاسٌة:
 الكردي. –تجرٌم االقتتال الكردي 

 نبذ سٌاسة المحاور فً الحركة الكردٌة.
رفض االعتماد على األنظمة الؽاصبة لكردستان 

 والتً تضطهد الشعب الكردي.
التوازن بٌن البعد الوطنً والقومً للقضٌة الكردٌة 
فً سورٌا بما ٌحقق إقامة العالقات بٌن األحزاب 
الكردٌة و الكردستانٌة على مبدأ االحترام المتبادل و 

 احترام خصوصٌة كل جزء من أجزاء كردستان.
عدم الرهان على القوى الخارجٌة فً القضاٌا 

 الداخلٌة.
ربط المهام القومٌة بالمهام الوطنٌة ، أي بما ٌعنً 
ربط القضٌة الكردٌة فً سورٌا بقضٌة الدٌمقراطٌة 

 لعموم سورٌا وؼٌرها من القضاٌا الوطنٌة العامة. 
تؤطٌر نضال الحركة الكردٌة فً كل جزء والعمل 

 من أجل إقامة المإتمر الوطنً الكردستانً العام.
تهمٌش التناقضات الثانوٌة لصالح ابراز التناقض 

 الربٌسً مع مضطهدي شعبنا الكردي.
 –اعتبرت هذه المبادئ أساسٌات العمل السٌاسً 

التنظٌمً التً ال ٌجوز تجاوزها بل أن خرقها أو 
الخروج عنها ٌعنً خروجاً عن استرتٌجٌات الحزب. 
وقد بنى الحزب كل سٌاساته ومواقفه استناداً لتلك 
المبادئ واستمر فً االلتزام بها ، بذلك تمكن من 
استقطاب فبات واسعة من المجتمع الكردي خاصًة بٌن 
جٌل الشباب والمثقفٌن، و لقٌت مواقفه وسٌاساته 
وممارساته استحساناً وقبوالً فً أوساط واسعة سواًء بٌن 
الكرد والمهتمٌن بالشؤن الكردي أو فً الوسط السوري 

 العام.  
انطلق الحزب فً ممارساته السٌاسٌة الالحقة من 
نقطة أساسٌة وهً ضرورة تؤسٌس ثقافة كردٌة ببعد 
وطنً سوري تجتذب االهتمام نحو الداخل السوري 
توازي بل تطؽى على ثقافات التبعٌة الكردستانٌة التً 
سادت المجتمع الكردي لعهود، و تعرٌؾ الرأي العام 
الوطنً بحقٌقة كون القضٌة الكردٌة قضًٌة وطنٌة 
بامتٌاز ؼٌر مرتبطة بؤٌة مشارٌع أو أجندات خارجٌة 
بؽٌة تصحٌح الفهم المشوه الذي تعشعش فً أذهان 
الكثٌرٌن نتٌجة كم التشوٌش الهابل والتخوٌن الذي جرى 
بحق الكرد على مدى عقود ، باعتبار أن نجاح أٌة قضٌة 
كالقضٌة الكردٌة مرتبط لٌس فقط بعدالتها أو بكم 

بل بكسب التضحٌات التً ٌتم تقدٌمها ، 
إلى جانبها من جهة،  المزٌد من األصدقاء

ومدى تمكنها من فرض نفسها كمسؤلة 
وطنٌة ال تعنً الكرد وحدهم بل كل 
المنضوٌن تحت راٌة الوطن من جهٍة ثانٌة ، 
كون النظر للقضاٌا وحلها ٌتم باعتبارات 

مصلحٌة ولٌس باعتبارات المبادئ ومفاهٌم الحق والعدل 
فحسب. لذا كان ال بد من القٌام بؤعمال تصب فً هذا 
االتجاه وتساهم فً تحرٌك الركود السٌاسً فً الواقع 
الكردي ، فكانت االعتصامات ) االعتصام أمام القصر 

م 11ٓٔالجمهوري فً ذكرى اإلحصاء االستثنابً عام 
على سبٌل المثال ( والملصقات ) البٌان الملصق فً 

م ( و االحتجاجات ) البٌان 11ٕٔذكرى اإلحصاء عام 
م (، و المظاهرات 11ٖٔالرسابل االحتجاجٌة   –

) المظاهرة االحتجاجٌة رداً على اؼتٌال الشهٌد عبد 
الحمٌد زٌباري فً رٌؾ عفرٌن، التظاهرات المتكررة 
فً دمشق فً مناسبات عدٌدة كالٌوم العالمً لحقوق 
اإلنسان و ٌوم الطفل العالمً، .... الخ ( إضافًة للعدٌد 
من النشاطات واألعمال األخرى، واإلشراؾ على 

مجلة ) الحوار ( بهدف تنشٌط الحوار الكردي إصدار 
العربً , وترسٌخ ثقافة الحوار كسبٌل وحٌد لحل كافة 

. وقد تمكن الحزب خالل فترة وجٌزة القضاٌا الوطنٌة
من تثبٌت الدعابم األساسٌة لسٌاسته فً المجتمع الكردي 
حتى باتت ثقافة مجتمعٌة تتبناها العدٌد من التنظٌمات 
والفعالٌات السٌاسٌة والثقافٌة بعضها بشكل مباشر و 
أخرى بشكل مستتر ، لذا تمكن من لعب دور الوسٌط 
بٌن أحزاب الحركة الكردٌة منحه دوراً ممٌزاً فً 
تؤطٌرها بصٌؽة " مجموع األحزاب الكردٌة " إثر 

م ( و صٌاؼة خطاب ٕٗٓٓانتفاضة الكرد ) آذار 
سٌاسً متوازن ، ترافقاً مع بناء شبكة عالقات مع الكثٌر 
من أحزاب وتنظٌمات وشخصٌات المعارضة السورٌة 
تجلى ذلك بفاعلٌته الممٌزة فً تؤسٌس وتنشٌط المنتدٌات 
الحوارٌة فترة ما سمً بربٌع دمشق ) مطلع األلفٌة 

م ( أعطى ٕٙٓٓالحالٌة ( ثم إعالن دمشق ) خرٌؾ 
الكرد ثقالً واحتراماً متزاٌداً على المستوى الوطنً ككل 
، وهو ما تم ترجمته بشكل واضح فً وثٌقة اإلعالن 

 األساسٌة و تشكٌالته التنظٌمٌة. 
بعد حوالً سبعة أشهر من انطالقة الثورة السورٌة، 
و إثر تشكل المجلس الوطنً الكردي عبر المإتمر 
الكردي " خول المإتمر الهٌبة التنفٌذٌة المنبثقة عنه 
بالحوار مع أطر المعارضة الوطنٌة، و من ثم التنسٌق و 
التعاون مع األكثر استجابًة لقرارات وتوجٌهات 
المإتمر، وتعلٌق عضوٌة أحزاب الحركة فً األطر 
األخرى "، وعلى الفور تم تعلٌق عضوٌة الحزب فً 
ابتالؾ إعالن دمشق ، األمر الذي خلق تساإالت عدٌدة 
عن ماهٌة القرار وأبعاده ، خاصًة أنه لم ٌتم " التعاون 
والتنسٌق " مع أي إطار آخر ، كما أن أحزاباً أخرى من 
المجلس لم تعلق عضوٌتها فً أطرها، و أخرى انضمت 
للمجلس الوطنً السوري، فضالً عن أٌة وثٌقة 
للمعارضة السورٌة لم ترتق حتى اآلن لمستوى وثٌقة 
اإلعالن األساسٌة سواًء من ناحٌة تفهمها وتبنٌها للقضٌة 

 الكردٌة أو من ناحٌة رإٌتها لمستقبل سورٌا. 
الٌوم و بعد أكثر من سنتٌن من عمر الثورة السورٌة 
وعلى الرؼم من مشاركة الكرد الفعالة فٌها منذ أٌامها 
األولى ، ثمة سإال ٌتم تردٌده فً أوساط كردٌة وسورٌة 
عدٌدة عن موقع الكرد فً هذه الثورة ومدى مشاركتهم 
و دورهم فٌها. أهو حقاً تجنً من الكرد على الكرد؟ أم 
تعبٌر صرٌح عن تراجع دور الكرد؟؟ أم لحركته 
السٌاسٌة كنتٌجة لؽٌاب فعالٌة الحزب؟؟! أم كل تلك 
األمور معاً، أم إنه ؟؟؟؟! ، وهل تمكن المإتمر السابع 
للحزب من فك الشٌفرة وحل اللؽز؟ ، األٌام و الشهور 

 القادمة كفٌلة بإظهار ذلك ، وإن ؼداً لناظره لقرٌب. 

 حضة اٌىحذح ) ٌىٍزً ( ثني اٌفىش و ادلّبسعخ
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 اٌجٍبْ اخلزبًِ ......
  النصر لاثاور  الاحارٌاة والاكاراماة , مان أجال

 سورٌة حّر  دٌمقراطٌة تعددٌة ال مركزٌة .

 . ًحماٌة وحـد  الصف الكردي والسلم األهل 

  تعزٌز دور الحزب على كافة الصعد والاتاماساك

 بثوابته .

 . حرٌة المرأ  أساس تطّور المجتمع 

استهل المإتمر أعماله بالوقوؾ دقٌقة صمت عرلرى 
أرواح شرهرداء ثرورة الرحررٌرة والركررامرة فرً سرورٌرا 
وربٌس الحزب الفقٌد الراحل إسماعٌل عمر والررفراق 
الشهداء كمرال حرنران والردكرترور شرٌررزاد عرلرمردار ، 
مصطفى عٌسرو وكرثرٌررون ؼرٌررهرم ، وكرذلرك عرلرى 
أرواح شررهررداء عررمرروم الرركرررد وحررراكررهررم الررقررومررً 
الدٌمقراطً التحرري فً كافة أرجاء كردستان حرٌرث 

ػعي اػػػػػأجمع المإتمرون  رضىػتدطغةػطحفضهمػاضحزبي 
ػ،ػػػػػػػػػ ػحيظيان بطؤتطرػاضخاضدغنػ)ػإدطارغلػرطرػ،ػصطيال

، ومن ثم بوشر برعررض وإقررار د.ذغرزادػرضطدارػ(ػػػ

 –الرثرقرافرً واإلعرالمرً   –وثابق الترقررٌرر السرٌراسرً 
التنظٌمً والمالً ، ومشرروعرً الربررنرامرج السرٌراسرً 
والنظام الداخلً ، حٌث تم إؼرنراإهرا مرن خرالل آراء 
ومناقشات بناءة وشعور عاٍل بالمرسرإولرٌرة ، ترخرلرلرتره 
تالوة رسابل لمنرظرمرات حرزبرٌرة ورفراق مرن الرداخرل 

 والخارج .

* مع دخول الثورة السورٌة عامها الرثرالرث وحرٌرال 
الركرارثرً فرً   –التفاقم المضطرد للوضع الرمرؤسراوي 

المشهد السوري جراء استمرار دوامة العنؾ والفظابع 
فً العردٌرد مرن الرمرنراطرق والرمردن وسرقروط عشررات 
اآلالؾ قتلى وجررحرى ، ونرزوح مربرات اآلالؾ مرن 
األسر والعوابل من بٌوتهم هرربراً مرن جرحرٌرم الرمروت 
وقصررؾ صرراروخررً مرردمررّر تررمررارسرره قرروات الررنررظررام 

الرعرسركرري إزاء األزمرة   –الموؼل فً خٌاره األمنً 
الوطنٌة المستفحلة منذ عامٌن ونٌؾ ، رأى الرمرإترمرر 

ػاضذي ي ػػػػػػػأن  أسقػإغجادػحٍلػدغاد ػغضب ػططيححياا
ػالػػػػػ س ػحشفػظزغفػاضدمػحاضدطارػحإظهاءػاالدتيبيداد

، ٌكتنفه ؼموض ومخاطر ، وأن غزالػذبهػطددحدػ

الصراع فً سورٌا وعلٌها مستمر وعلى أشرده ، وإن 
كان ٌجلب معه مزٌداً من الدم والرخرراب وانرترهراكرات 
فظة لحٌاة وكرامة الرمردنرٌرٌرن األبررٌراء ، واؼرترٌراالت 
وتفجٌرات انتحارٌة مرٌبة ... الرخ . مرمرا ٌسرتروجرب 
تضافر الجهود لتالقً وتؤطٌر أطٌاؾ المعارضة الترً 
نحن جزء منها للعمل ٌداً بٌد نحو تحقٌق أمانً الشعب 

 فً إسقاط النظام األمنً االستبدادي .

ػطياشيمػػػػػػػػػػػػػوأشار المإتمر بؤن  ػجياظي  ػطين اضطراحزية
اضظظامػبهدفػصد ػاضحشاػضالدتطرارػس ػتححذيهػػ

كران الرعرامرل األهرم فرً إعراقرة  اض دصريػػ–األطظ ػ

عملٌة وجهود إنرجراح الرمربرادرات السرلرمرٌرة الرعرربرٌرة 
والدولٌة ، لتبقى دورة العنؾ تدور عجلتها ، ولرٌربرقرى 

 الشعب السوري ٌنزؾ دماً ودموعاً .

* كما ورأى المإتمر بؤن كافة أطرٌراؾ ومركرونرات 
المجتمع السوري اتضرحرت لرهرا أكرثرر مرن أي وقرٍت 

اض دصريػخغارػربث ػػػ–اضخغارػاض ظف ػمضى بؤن 
ػػػػ ، وإن مرنرظرومرة الغخدمػاظتفاضةػاضذ  ػحثحرتيه

االستبداد المتجسدة بنظام حركرم الرحرزب الرواحرد مرنرذ 

عقود ٌولٍّد المزٌد من الكراهٌة والتخندقات الالوطرنرٌرة 
والالنسانٌة ، لتنتعش فرً ظراللرهرا الرعرداوات وثرقرافرة 
الموت ، وكل ما هو متخرلرؾ ، وذلرك وسرط صرخرب 

شرعراراترً ، ٌررمرً إلرى إلرؽراء الرمرنرطرق   –إعالمً 
 والعقالنٌة ، لتحل محلها ردود فعل وفقدان الصواب .

اإلداءةػإضىػاضصردػحاضظغلػطينػػ* أكد المإتمر بؤن 
ػػػػػ ، تآضفهمػ،ػت ظ ػاإلداءةػضضذ  ػاضدحريػبرطيتيه

وأن تجسٌرد وحردة الصرؾ الركرردي ترترمرثرل برترعراون 
وتنسٌق صادقٌن برٌرن الرمرجرلرسرٌرن الروطرنرً الركرردي 
ومجلس الشعب لؽربً كردستان ، وتفعٌل جمٌع لجان 
العمل المشترك وعلرى مرخرترلرؾ الصرعرد ترحرت راٌرة 
الهٌبة الكردٌة العلٌا ، حٌث أن ترطروٌرق ونرزع فرترٌرل 
توتٍر أو نزاٍع واقتتال ، بهردؾ حرمراٌرة ترآلرؾ ووحردة 

مجتمعرٌرة   –الصؾ الكردي ، ٌشكل ضرورة تارٌخٌة 
 وسٌاسٌة البدٌل لها.

* ولدى تناول المجال الكردستانً أشرار الرمرإترمرر 
بؤن القضٌة الكردٌة وبوجه عام فرً مرخرترلرؾ أرجراء 
كردستان وبلدان المهجر ، تشهد تطوراً ملحوظاً نرحرو 
األمام ، وحرصاً على تحقٌق مزٌٍد من التفاهم والتآلؾ 

الكرردي ، وكسرب األصردقراء ، وأن ثرمرة   –الكردي 
بروادر تررحرّول هرام فرً ذهرنررٌرة اإلنركررار ولررؽرة الرحررل 

أذادػاضطؤتيطيرػػػالعسكري لدى الجانب التركً ، حٌث 
ػتيحيفيظياا ػػػػػػػػػػػػػػػ ػطيف ػأحجيالن بطبادرةػاضدغدػربدػاضيضيه

وأبرزها حٌاة ومصرٌرر عشررات األلروؾ مرن رضغهاػ

، إذ أن المبادرة تمهد السبٌل نحو إرساء  HPGمقاتلً 
حّل سلمً للقضٌة الكردٌة فً تركٌا ونبذ لؽرة السرالح 
والعنؾ ، وهذا ٌتوقؾ أساساً على مدى تجاوب تركٌرا 
الدولة مع المبادرة تلرك ، حرٌرث أن نرجراحرهرا ٌرجرلرب 
الفابدة لجمٌع شعوب المنطقة ، وقضٌة السلم والرعرٌرش 
المشترك على أسراس مرن االحرتررام الرمرتربرادل ، فرً 
الوقت الذي الٌرزال الرقرمرع الردمروي وسرٌراسرة إنركرار 
الحقوق القومٌة لشعب كردستان إٌران سابداً فرً ظرل 

 نظام والٌة الفقٌه.

* أبدى المإتمر امتنانه لجهود الفعالٌات ومنظرمرات 
المجتمع المدنً والعدٌد من برلردٌرات ووالٌرات ترركرٌرا 
وكردستان ، وكذلك الهالل األحمر والصلٌب األحرمرر 
، وجمٌع الرمرنرظرمرات اإلنسرانرٌرة الرترً قردمرت وترقردم 
المساعدات اإلنسانٌة لشرعربرنرا وخصروصراً ترلرك الرترً 
وصلت مدٌنة سري كانٌه )رأس العٌن( التً كانت قرد 
تعرضت إلى هجمات عسكرٌة ؼرادرة ، ومرن قربرلرهرا 

شكاكا منطقرة عرفررٌرن ، كرمرا وأبردى   –قسطل جندو 
المإتمر امتنانه لدور حكومة ورباسة إقلٌرم كرردسرتران 
العراق فً إٌصال المساعدات اإلنسانٌة إلى شعبنا فرً 
الداخل السوري ، مع التقدٌر العال لجمٌرع الرفرعرالرٌرات 
واألحزاب الكردستانٌة التً وقفت وترقرؾ إلرى جرانرب 
شعبنا الكردي فرً سرورٌرا ووحردة صرفره ، ونرخرص 
بالذكر دور السٌد ربٌس اإلقلٌم األ  مسعود برارزانرً 
 –الذي كان له الدور األبرز فً التوصل إلى إتفراقرٌرة 

إعالن هولٌر خدمًة لحماٌة الصؾ الكردي فً سرورٌرا 
 ووحدته .

* على صعٌد آخر ، أشار المإتمر إلرى أن الرنرفروذ 
واالحررترررام الررذي ٌررحررظررى برره الررحررزب فررً الررداخررل 
والخارج ،  ولدى معظم فعرالرٌرات الرمرجرترمرع الرمردنرً 
وقوى وأوساط المعرارضرة الروطرنرٌرة والردٌرمرقرراطرٌرة 
واألحزاب الكرردسرترانرٌرة مررده لرٌرس فرقرط الرمرٌرراث 
النضالً للحزب على مدى عقود ، بل وكذلك السٌاسة 
العقالنٌة المتزنة التً لطالما تم الحفاظ عرلرٌرهرا والرترً 
عنوانها الحرص الدابم على تؽلٌب التناقض الربرٌرسرً 

ػحثي ياسيةػػػػػػػػػػػػػػعلى سواه ،  ػبيطيبيدأ حاضتطدكػاضيثيابيا
ػاضي يطيلػػػػػػػ اضالرظفػحادت الضغةػاض رارػاضدغاد ػسي 

 .بجرأةػحذفاسغةػ

* فً ختام المإتمر وبعلنٌة ؼٌر مسربروقرة ، جررت 
عملٌة االقتراع ، حٌث تم انتخاب أعضاء هٌبة قٌرادٌرة 
والرفٌقٌن محً الدٌن شٌخ آلً سركررترٌرراً لرلرحرزب و 
مصطفى مشاٌخ نابباً له ، تراله حرفرل ومرراسرٌرم أداء 
القسم فً جٍو ساده شعور برالرمرسرإولرٌرة الرترارٌرخرٌرة ، 
وتجدٌد الثقة باستمرار العمل والرنرضرال دون ترردد ، 
من أجل سورٌا دٌمقراطٌة تعددٌة برلمانٌة المرركرزٌرة 

الردٌرنرً ،   –، ودستور عصري ٌعكس التنوع القومً 
وبموجبه ٌتمتع شعبنا بحقوقه القومرٌرة الرمرهرضرومرة ، 
 –وفق إدارة ذاتٌة للمناطق الركرردٌرة كروحردة إدارٌرة 

سٌاسٌة ، فً إطار حماٌة وحدة البالد ، من أجل السلم 
 والحرٌة والمساواة .

 عاشت سورٌا حّر  دٌمقراطٌة ....

ٕ/ٗ/ٕٖٓٔ 

 المؤتمر السابع

لحزب الوحــد  الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 

سعبٌخ إىل حفً ػٍذ اٌصحبفخ 
 اٌىشدٌخ يف ػفشٌٓ

 مترجمة من اللؽة الكردٌة

 الرفاق فً المجلس الوطنً الكردي فً عفرٌن

 الرفاق القائمٌن على إحٌاء هذه المناسبة....

عاماً على ٌوم الصحافة  ٘ٔٔبمناسبة مرور 
نهنبكم ونشد على أٌادٌكم من أجل تشجٌع , الكردٌة

 وتطوٌر الصحافة الكردٌة فً سورٌا.

ومن جهة أخرى، من المهم، أن نلفت انتباهكم 
، حصل اندماج ما بٌن ثالثة 11ٖٔإلى أنه  فً عام 

مجالت هً: مجلة الطرٌق، كالوٌز، وستٌر، فً 
مجلة واحدة صدرت باسم )برس(، وهً مستمرة 
فً اإلصدار لتارٌخ الٌوم. باإلضافة إلى ذلك هناك 
مجلة تصدر باللؽة العربٌة باسم ) الحوار ( منذ عام 

 إلى تارٌخه. 11ٖٔ

فً الحقٌقة هاتان المجلتان ٌمكن أن تشكال بذرة 
لمشروع ثقافً عام ، إذا ما حاول المٌسورٌن من 
الكرد والحركة الكردٌة أن ٌدعمهما، إضافة إلى أنه 
 إذا حاول الكتاب والمثقفٌن الكرد أن ٌلفوا حولهما.

نعم، ألن الشًء األكثر أهمٌة فً هذا الوقت، هو 
دور اإلعالم، وألجل ذلك ال بد أن ٌقوم الشعب 
الكردي وحركته الكردٌة باالهتمام بتطور إعالمه 
 المسموع والمربً ومن خالل المواقع االلكترونٌة. 

باختصار، ال بد من مراجعة حقٌقة ألجل تطوٌر 
 الصحافة الكردٌة فً سورٌا.

عاش ٌوم الصحافة الكردٌة، وألؾ تحٌة لذكرى 
عابلة البدرخانٌٌن، وكل الذٌن ساهموا فً الصحافة 

 الكردٌة.

 هٌئة تحرٌر مجلة الحوار

ٕٕ /ٗ /ٕٖٓٔ  
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سعبٌخ إىل حفً جٕذٌشط ٌؼٍذ 
 اٌصحبفخ اٌىشدٌخ

األخـــو  فً منظمة جندٌرس لحزب الوحــد  الدٌمقراطً 

 الكردي فً سورٌا ) ٌكٌتً ( ....

 األعــزاء المحتفٌن بعٌد الصحافة الكردٌة ...

طلَّ علٌنا ٌوم الصحافة الكردٌة فً الثانً والعشرٌن من شهر 
نٌسان الجاري بمشاعر جٌاشة وآمال كبٌرة تدفع بؤبناء شعبنا 
الكردي فً سورٌا نحو البحث بشؽؾ عن تراثه وتارٌخه 
النضالً والحضاري وعن الثقافة عامًة وسبل اكتسابها ، وسط 
أوضاع مؤساوٌة تعٌشها بلدنا سورٌا وطناً وشعباً ، وٌمرُّ فً ظلها 
طالبو العلم والمعرفة فً المدارس والجامعات بؤحلك الظروؾ 
وأصعبها تمنعهم من تنمٌة قدراتهم ومالكاتهم وتهّدد مستقبلهم . 
ومن جانب آخـر ، ٌكتنؾ العمل اإلعالمً فً داخل البالد المزٌد 
من الصعوبات والمخاطر راح ضحٌتها المبات من كوادره قتلى 
وجرحى ومعتقلٌن ، كان آخرهم الرفٌق والشهٌد العزٌز كمال 

 حنان .

 األخـو  الـكـرام ... 

نعاهدكم أن تبقى جرٌـدة الوحــدة مستمرة فً خطها الرصٌن 
والمتزن بعٌدة عن لؽة التشهٌر واإلساءة ، تحمل شجون وشإون 
شعبنا وبلدنا فً صفحاتها ، وتنقل فً ثناٌاها قضاٌا السٌاسة 

 والفكر .

وبهذه المناسبة الؽالٌة على قلوبنا ، ننحنً إجالالً أمام أرواح 
آالؾ الكتاب واإلعالمٌٌن الراحلٌن الذٌن خدموا البشرٌة بإخالص 
، ونزؾُّ بتحٌات حاّرة إلى آالؾ األقالم الحّرة ُكرداً وعرباً 
وؼٌرهم ، ونتقّدم إلٌكم جمٌعاً بؤخلص التهانً متمنٌن لكم دوام 

 السلم والتقدم .

تحٌة إلى روح الصحفً الكردي األول مقداد مدحت 

 بدرخان ...

 تحٌة إلى أرواح شهداء الكلمة والرأي ... 

ٕٙ/ٗ/ٕٖٓٔ 

 Yekîtî -هٌئـة تحـرٌـر جرٌـد  الوحــد  

ِــغ حــٍــىي فصــً 
اٌصٍف ٌٕؼًّ ػـٍـى 
محبٌخ غبثبرٕب وثشوارٕب 
اٌضساػٍخ ِٓ احلشائـك 
واَفبد وٌٕمىَ ثذوسٔب 
وـــسٔـــبط زلـــجـــني 

 ٌٍطجٍؼخ .
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