إن ما حيدث يف سوراي معل بغيض يشاهده إلعامل لكه بربود شددددد مد
بعد ،أي هو ذاكؤان إلعاطفي ،وشعوران ابلعدإةل إمجلعية؟
ستٌفن هوكٌنػ

النضـال مـن أجــل :

* رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا.
* الحريات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.
* الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي فـي ططـار وحـد
البالد.

الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكجتي) العـدد  /742—742/شباط — آذار

انذفـع حنـُ مـضٔذ مـه انعـىف سٌـبن خـبسش
رغم دخوله عامه الرابع وسط ركام الدمار والفظااباع ل لام ٌالاد الاما ا اد
السوري ٌتصدر اللناوٌن السٌاسٌة أو ٌحظى باهتمام مفترض من لدن الاواو
الفاعلة على الصلٌدٌن اإلقلٌمً والدولً ل حٌث بات فاقلا ً التلاٌش ماع ددار
واستمرار األزمة ل مصحوبا ً باتساع عمق و مولاٌاة الاماؤساا الاتاً ٌالااناٌا اا
السورٌون بمختلف مكونات م وانتماءات م الدٌنٌة والوومٌة والسٌاسٌة .
فلد دلواء نظر فاحصة دلى حٌا وأوضاع مالٌٌن الالجبٌن والما اجارٌان
السورٌٌن فً دول الجوار والداخال الساوري ٌاظا ار جالاٌاا ً كام هاً صالاباة
ومزرٌة ُتصدم اللول والضمٌر ل مروراً بمبات اآلالف من ال داء والجرحى
والملاقٌن ل وصوالً للذابات الملتولٌن السٌاسٌاٌان وساجانااء الارأي وماا حال
بمصٌر المفوودٌن والمختطفٌن ل وانت اءاً بانحدار رابح واسلة من المجتاماع
دلى ما تحت خط الفور ل بفلل هول الدمار الالحق باالقتاصااد وفاوادان فار
اللمل ل لٌلم الفور وٌنت ر المرض ل وتجد الجرٌمة طرٌو ا للتوسع والتنوع ل
لٌسوط الجمٌع فً دوامة عنف مستمر عنوانه الربٌساً ضاٌااع وعابا.اٌاة ل...
ولٌنتلش تجار الحروب والمنتفلون من وراء استمرارها ل سواء من ٌلتحفون
عباء الدٌن وراٌاته ل أو مان ٌاتا ااطارون بارفاع أعاالم الاواوماٌاة والساٌااد
الوطنٌة .
ال مبالغة فً الوول بؤن النظام ٌبوى هو الاماساإول األول عاماا للات دلاٌاه
األوضاع ل ولكن هذا ال ٌنفً حوٌوة المسإولٌة التارٌخاٌاة لاواو الامالاارضاة
السورٌة التً راهن البلض من ا  -مناذ الاباداٌاات  -عالاى مسالاى وماغاامار
استجالب تدخل عسكري خارجً ل واساتاسا اال عساكار اناتافااضاة ال الاب
السوري السلمٌة ل وتحمٌل ا وزر وأعابااء الاتاسالاح باماوجاب حاجا وذراباع
أبرزها ( اللٌن باللٌن ...والوضٌة ال تاحال دال باالاواو ك ل وكاذلا ت اجاٌاع
ودفساح المجال واسلا ً أمام نفوذ وأن طة جماعات اإلسالم السٌاسً المت دد ل
من بٌن أبرزها تنظٌم دولة اإلسالم فً اللراق وال ام الاتاكافاٌاري الاتافاجاٌاري
ومٌ.الته ل التً لطالما نت هجمات عسكرٌة متكرر ضاد مانااطاق عافارٌان
والجزٌر ل وتج د الٌوم لفرض حصار على منطوة كوبااناً (عاٌان الالاربك
واإلج از علٌ ا ل  ...وذل با ادف دفارال الامانااطاق الاكاردٌاة مان ساكاانا اا
ً
خدمة لمآرب غال ال وفٌنٌٌن على اختالف تالوٌنا ام ل وضارب
األصلٌٌن ل
السلم األهلً وحالة األمان النسبً التً اتسمت ب ا المناطق الكردٌة من مال
سورٌا  .فللى م ّر .ال.ة أعوام انوضت من عمر ساورٌاا الاجارٌاحاة ل واصال
الكرد بوجه عام تمسك م ال.ابت بن ج م السلماً ل ماماا أ.اار وٌا.اٌار تاحاامال
وحنق ج ات ال تزال تراهن مت ً
افتة وراء وعود وتادخال مان الاخاارد ل قاد
ٌولب موازٌن الوو تاحات راٌاات ( الاجا ااد والا.اور ك وٌاولاد مازٌاداً مان
الفوضى والوتل والدمار فً أرجاء البلد ل وهذا ما ٌنبذه لبناا الاكاردي وكال
من تل ّز علٌه حرٌة وكرامة اإلنسان .
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محهخ ثشثشٔخ ظبدلخ

عهّ "كُثبوٓ" انصبمذح

فً دطار حمل ٍة ظالم ٍة ممن ج ٍة على الاباناا الاكاردي
فً سورٌا تست دفُ وجودَه الوومً والتارٌخً على هاذه
األرضل وترمً دلى ت جٌره الوسري 2 « ....

شِفشح "وــُسَص" َمفزبحٍب انكشدْ

نوروز لفظة سحرٌة تٌ.ر م اعر الكرد أٌنما كااناوال
فتبلث فً نفوس م الغبطة والفخارل وتولّد فاً وجادانا ام
الطمؤنٌنة و المحبة  .تلٌدهم الى عمق التارٌخ ل3 « ...
عودت ال ٌبة الوٌادٌة لاحازباناا
اجتماع ا االعاتاٌاادي فاً مادٌاناة
ثـــــالغ
الدرباسٌة بتارٌاخ ٖ / 8 – 7- ٙ
 ٕٓٔٗ /ل حٌث صادف انلواد االجتماع مانااساباة عاٌاد
المرأ فود توجه االجاتامااع باتاحاٌاة عاطار دلاى نضاال
المرأ الكردٌة و.من دور المرأ الساورٌاة ومسااهاماتا اا
الفلالة فً ال.ور السورٌة بكل قوت ا .وتناول االجاتامااع
األوضاع التالٌة2 « ............ :

إحٕبء ركشِ  21آراس يف ادلىبطق انكشدٔخ

أحٌا ال لب الكردي فاً ساورٌاا الاذكار الالاا ار
ألحداث قام لً ٕٔ لذار عام ٕٗٓٓل بماظااهارات فاً
جمٌع المدن الكردٌة تندٌداً بـ "المجازر " الاتاً طاالات
ال باب ال ُكرد ل وراح ضحاٌاتا اا ٓٗ مادناٌاا ً بارصاا
قوات األمن السورٌة وأصٌب نحو ٓ٘٘ لخرٌنل7 « ..
أضُاء كبشفخ عهّ احلضُس انكشدْ3 « ...........
مسأنخ كشدٔخ يف قهت انعشَثخ 5 « .................
ثشري عجذ انشمحه حممذ شٍٕذ آخـش 8 « .......
مشكض حلضة انُحـذح يف كفشصفشح 9 « ...........
َمشكض نهحضة يف ثبسُطخ 10 « .....................
كهمخ َفبء نهمشأح ادلكبفحخ 11 « .....................

2

قضايا وطنجة

الوحـــــدة YEKÎTÎ

حملة بربرٌة  ...تتمة
ث تاغاٌاٌار دٌاماوغارافاً
عبر تروٌع أبنابه وصوالً دلاى دحادا ِ
وبتحرٌض وتخطٌطٍ مسبوٌْن مان
عمٌق فً مناطوه التارٌخٌةل
ٍ
جانب الج ات الملادٌة لتطللات الاباناا وحاواه فاً الاحارٌاة
مطبق من جانب قو الملارضاة
ت
والمساوا ل وفً ظ ِّل صم ٍ
ٍ
السورٌة والمجتمع الدولً بمختلف مإسساتهل تتل ّرضُ منطوة
كوبانً(عٌن اللربك ورٌفُ ا وقار تال أباٌاض ماناذ أواخار
ر لذار دلى هجمة رسة من جانب قو الظالم والتاخالاف
لاتاماارح حامالاة
ل فً المودمة من ا تنظٌم داعش اإلرهابً ل
َ
وتجبرهم علاى
ٌر عرقً ابنة بحق أبناء لبنا الكرديل
َ
تط ٍ
الرحٌل وتر بٌوت م وممتلكات م ودٌاارهام ودرغااما ام عالاى
الت رد تحت طابلة الموت وهدم بٌوت م فوق رإوس م.
ت قاواما اا أكا.ار مان
دنَّ هذه الحملة البربرٌة باماجاماوعاا ٍ
.مانٌة لالف مسلّح مدججٌن بمختلف صنوف األسلحاةل تاخاد ُم
ت األناظاماة الاغااصاباة
فً محصلتا اا
أهاداف واساتاراتاٌاجاٌاا ِ
َ
لكردستان وفً المودمة من ا نظا ُم الو ِر واالستبداد فً دم اق
الذي رفض وال ٌزال ٌرفض الحلول السٌاسٌة ألزماة الاباالد
الامادن والابالادات
المستفحلة منذ أك.ر من .ال.ة أعاوامل ٌاد ا
َ
السورٌة باألسلحة ال.وٌلة والطٌران لٌحٌل ا ركاما ً وخرابا ً بكل
بدعم ومإازر ٍ من
ما تحمله هذه الكلمات من ملان ودالالتل
ٍ
حلفابه االتحاد الروسً والصٌن ودٌران وغاٌارهاال وما اا َد َنا ٍة
ناظاام
والمباال ٍ واضحتٌن من المجتمع الدولً ومإسساته مع
ٍ
أصبح خارد ال رعٌة الادولاٌاة واألخاالقاٌاةل حاٌاث اساتابااح
ب بؤسْ رهل مستخدما ً كا َّل أساالاٌاب الالاناف
وطن و ل ٍ
ت
ُحرُما ِ
ٍ
ت مإتامار جاناٌافٔل
للتمس بالسلطة ورفض االمت.ا َل لورارا ِ
انتفض سلمٌا ً مطالبا ً بحرٌته وكاراماتاه
ب
رافضا ً تسلٌ َم ا ل ل ٍ
َ
الوطنٌة.
تتحر ُ كل هذه الح ود الجرار صاوب مادٌاناة كاوبااناً
تحت أنظار النظام وعدسات وكامٌارات األقاماار الصانااعاٌاة
المتطور اللابد لدول عظمى تدعً محاارباتا اا لا رهااب ل
قطع صغٌر لطابر سوطات فاً أعامااق
قادر على اكت اف ٍ
المحٌطات وتستك ف ما فً باطن األرضل فكٌف ال ٌماكانا اا
ت مجامٌع الاواتال واإلجارام هاذه ل
أنْ ترصدَ وتحد َد دحداٌ.ا ِ
ُفترضُ ب ا أن توو َم بصدها ومنلا اا مان دراقاة الادمااء
حٌث ٌ َ
واستباحة المناطق الكردٌة اآلمنة
المجتمع الدولًَّ وماناظامااتِاه
دننا فً الوقت الذي ننا د فٌه
َ
وهٌبا ِت ِه المختلفة اللم َل على دٌواف هذه الاحامالاة الاماسالاور ل
ُ
وأط ِارهاا الاناضاالاٌاة
نطالبُ جمٌع الوو الاوطاناٌاة الساورٌاة
الغٌور على مستوبل البالدل ونخ ا بالاذكار مانا اا فصاابا َل
الجٌش السوري الحارِّ وقاو اباتاالف الا.اور والامالاارضاة
السورٌة الذي نحن جز ٌء منهل أدا َء واجب م الوطنً من خاالل
الوقوف دلى جانب لبنا فً تصدٌاه لاواو ال ارِّ والالادوان
ت التً
الغا مةل بغٌة دف ال مخططات ومرامً الوو والج ا ِ
جند ْت ا لتنفٌذ هذه الم مة الالادواناٌاة الاتاً تساًء لالالاالقاات
والروابط الم تركة بٌن ال لب الكردي والمكونات الاوطاناٌاة
السورٌةل وتسلى دلى الناٌال مان الا.اور عابار حارفا اا عان
مسارها وأهداف ا النبٌلةٌ ... .بدو جلٌا ً أنَّ المرحلة الاتاً تاما ّر
ب ا بل ُدنا و لبنا بالغة الدقة والحساساٌاةل والاواجابُ الاوطاناًا
والمسإولٌة الوومٌاة تافارضاان عالاى الاماجالاساٌان (الاوطاناً
َ
تجاوز خالفات ماا
الكردي فً سورٌا و لب غرب كردستانك
والتوحا دَ فً وجه هذه الحملة الظالمةل والوقوف صافاا ً واحاداً
للدفاع عن لبنا وأرضنا وكرامتنا ضد الغزا ل ودناناا نادعاو
أ واءنا فً أجزاء كردستان األخر مساند لبنا فً ملركة
الدفاع عن النفح من خالل تودٌم كافة أ كال الدعم والمساناد
ٌتمكن من الصمود وال.بات فً أرض لبابه وأجداده.
ل كً
َ
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بالغ  ...تتمة
ٔ  -الوضع السوري اللام :لود أ رفت ال.ور السورٌة بكل تحوالت ا عام ا
الرابعل وما زال النظام االستبدادي ال مولً ٌحاول تغٌٌر مسار اإلراد الدولٌة
فً مفاوضات مإتمر جنٌف ٕ بجولتٌه السابوتٌن للتركٌز على مكافحة اإلرهاب
بدالً من التركٌز على دٌجاد حل سٌاسً حوٌوً الذي ما زال مستلصٌاًل رغم أن
النظام ما زال ٌراهن على الحسم اللسكري وٌت رب من استحواقات المرحلة
باالستمرار فً عملٌات الوتل الل وابً وقصف وتدمٌر المدن بالبرامٌل المتفجر
واستخدام األسلحة ال.وٌلة وارتكاب الجرابم ضد اإلنسانٌة كاستخدامه مختلف
األسلحة المحرمة دولٌال و هذا دلٌل واضح على همجٌة النظام و كٌل االت امات
لوفد الملارضة ونلت م باالرهابٌٌن وارتباط م للخارد فً ظل ضبابٌة موقفه
من اللود الى جولة .ال.ة فً جنٌف التً نإكد على ضرور االستمرار فٌ ا ألنه
ال بدٌل عن الحل السٌاسً السلمً .
ومن ج ة أخر تبٌن عدم جدٌة المجتمع الدولً ألنه ٌلتمد على مصالح
الدول الكبر واألجندات اإلقلٌمٌة فً وضع حد إلراقة الدماء ووقف اللنف
والدمار الذي ٌمارسه النظام ضد ال لب السوري التواق دلى الحرٌةل وخاصة
بلد اتخاذ الورار األممً بإدخال المساعدات االنسانٌة دلى المناطق المحاصر
وت رب النظام من االلتزام به ومراوغته فً التنفٌذل كما أن الورار لم ٌلبً
طموحات ال لب السوري فً تحوٌق أهداف ال.ور فً الحرٌة والكرامة .
وفً السٌاق ذاته رأ االجتماع ان م اركة وفد المجلح الوطنً الكردي
ضمن وفد الملارضة فً هذا المحفل الدولً ال ام وتسلٌمه الورقة الكردٌة
للمبلوث الدولً واللربً األخضر االبراهٌمً إلدراج ا فً جدول أعمال
المإتمر مكسبا ً للوضٌة الكردٌة فً سورٌا .ولكن من المإسف أنه لم ٌتمكن
الوفدٌن فً االتفاق على جدول واضح لسٌر المفاوضات فً الجولتٌن السابوتٌن.
لذل نر أن هنا ضرور لتجمٌع كافة قو ال.ور والملارضة فً سبٌل
دعم ال.ور وتحوٌق أهداف ا المتم.لة فً الوصول دلى سورٌا دٌموراطٌة تلددٌة
برلمانٌة ال مركزٌة.
ٕ – الوضع الكردي :ار أبناء لبنا الكردي فً الحرا ال.وري منذ
بداٌات ال.ور السورٌةل األمر الذي جلل عٌون المتربصٌن تدور حول جر
المناطق الكردٌة ( عفرٌن – كوبانً – الجزٌر ك دلى الملار الدامٌة ل حٌث
تم فرض حصار جابر من قبل الوو والكتابب الظالمٌة والمتطرفة والتكفٌرٌةل
األمر الذي أد دلى ت جٌر المواطنٌن الكرد من مناطو م دلى خارد حدود البالد
بغٌة دفرال المنطوة من سكان ا وذل وفق المخطط المرسوم له بتغٌٌر
دٌموغرافٌة المنطوة .فً الوقت الذي كان فٌه هذه المناطق مالذاً لمنا ً لللدٌد من
النازحٌن من المناطق الداخلٌة الساخنة وحاولنا مراراً فً الحفاظ على ذل  .وهنا
أكد االجتماع على ضرور عود الم جرٌن دلى مناطو م والمحافظة على
وجودهم فً أراضٌ م التارٌخٌة.
دد االجتماع على التمس وااللتزام بن الحزب وخطه
ومن ج ة أخر
السٌاسً على ضوء موررات المإتمر السابع ولن ٌنحرف الحزب عن ن جه
الملروف طوال نضاله الذي ٌركز على عدم االنجرار دلى سٌاسة المحاور
التً ال تخدم قضٌة لبنا الكردي وضرور حماٌة وحد الصف الكردي من
خالل الحفاظ على عالقات التلاون بٌن األطر السٌاسٌة وعلى أساح االحترام
المتبادل وبلٌداً عن الحزبوٌة الضٌوة التً طالما أساءت الى الوو السٌاسٌة
الكردٌة  .ومن هنا اكد االجتماع على ضرور تكاتف الحركة الكردٌة ور
صفوف ا من أجل تجسٌد طموحات ال لب الكردي وأخذ مكانت ا الطبٌلٌة ضمن
قو الملارضة السورٌة لمواج ة التحدٌات المستوبلٌةل واللمل بجدٌة لترسٌخ
السلم األهلً فً المناطق الكردٌة .
كما .من االجتماع الجولة التً قام ب ا أحزاب المجلح الوطنً الكردي على
األحزاب الكردستانٌة المتواجد فً كردستان اللراق وتركٌزها على تمتٌن
أواصر األخو واللالقات المتبادلة مع ( هولٌر – السلٌمانٌة – قندٌل ك وذل
دعما ً لوضٌتنا اللادلة ووحد الصف الكردي فً سورٌال دضافة لضرور انلواد
المإتمر الوومً الكردستانً.
ٖ – الوضع التنظٌمً :توقف االجتماع مطوالً على وضع التنظٌم فً ما بٌن
اجتماعً ال ٌبة الوٌادٌة والوقوف على تذلٌل اللوبات التً تلترض تطور اللمل
وت.مٌن ج ود الرفاق فً تلزٌز االٌجابٌات واألن طة التً تبٌن سٌاسة ومكانة
الحزب بٌن الجماهٌر وعلى الساحة الكردٌةل واتخذت جملة من الورارات
التنظٌمٌة لتوجٌه وتصحٌح األخطاء التً تلترض سٌر اللمل الحزبً فً كافة
الدوابر من خالل ممارسة النود والنود الذاتً البناء.
ٕٗٔٓ9/ٖ/
الهٌبة القٌادٌة لحزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ( ٌكٌتً )
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شِ فرة نـوروز  ...تتمة
وتدفل م للبحث عن مستوبل أفضل" .نوروز" ملحمة تارٌخٌة تم.ل موخ الكارد
فً وجه الظلم عبر التارٌخ ّ
سطرها األجداد األولون ونول ا كل جٌل دلى تالٌه فً
رسالة "م فر " محفوظة عن ظ ر قلب لم ٌتمكن أحد من ف رموزها دال الكارد
أنفس م  .فنوروز الملحمة والرسالة لم ُتكتب فً دواوٌن المإرخٌن ولم تحفظ فً
بطون المراجع التارٌخٌة ولٌح ل ا وطن وزمان محددان بدقة تنتمً الٌ ما ل دال
أن األجٌال الكردٌة ولل و م لملناها وجوهرها حملوها فاً الاوالاوب والاوجادان
عبر اللوود والورون بإخال وأمانة ودتوان لتاصال دلاٌاناا فاً الاجاٌال الاكاردي
الملاصر الرواٌات عٌن ا والطووح نافاسا اا رغام االغاتاصااب الاماتاكارر الاذي
تلرض له بالد الكرد وتارٌخ م  .أما خو الرواٌات فا ام "كااوا" الاباطال و
"أزدها " ال رٌرل وأما الطووح ف ً دضاء لٌلة الل رٌن مان لذار باالاناٌاران
دعالما ً بسووط الطاغٌة ودعالنا ً لل د الحرٌة ودٌذانا ً بٌوم جدٌد فً تاارٌاخ ساكاان
المنطوة ل هو ٌوم الحادي والل رٌن من لذار ل أول ٌوم فً الاتاواوٌام الاكاردي ل
حٌث تخرد الح ود الى الٌنابٌع والسفوح ل رجاالً و نسا ًء وأطفاالً ل لمالقا بناً
جلدت م من الور والمناطق المجاور ل وتبادل المصافحات والت ااناً باالاحارٌاة
على أنغام الموسٌوا واألنا ٌد وعلى دفا ر لذار وسحر الطبٌلة فٌه .
البٌوتات الوومٌة والجملٌات الكردٌة التً كانات تاتاصادر الاما ا اد الاواوماً
واالجتماعً حتى أواساط الاوارن الافاابات سالّامات الالاة "ناوروز" لا حازاب
والتنظٌمات السٌاسٌة لتسٌر هً ب ا وتنول ا بدورها وبؤمانة الى اللصر التاالاً ل
لكن هذه التنظٌمات التً تكا.رت و ظٌت وتنافرت على مد .اال.اة عاواود مان
عصر األحزاب وخفت برٌو ا وفودت من لبٌت ا الكٌ.ر ت افتت بن م على للاة
نوروز لٌح فوط لغااٌاة احاٌاابا اا وحامااٌاتا اا ل بال وأٌضاا ً باغااٌاة اساتا.اماارهاا
واستخدام ا فً دروب ا الحزبٌة المظلمة الضٌوة ل حتى تاحاولات الامانااساباة فاً
فتر قصٌر الى محطة لنزاعات سنوٌة بٌن األحزاب على كٌفٌة توزٌاع الاوقات
على الفرق الفنٌة و اللروض التابلة لكل حزب على مسارح اللٌدل ففً ساحتاناا
السورٌة تحدٌداً ل ومنذ أن ق الكرد طرٌو م الى الطباٌالاة لاالحاتافاال باناوروز
ب كل به علنً قبل أك.ر من .ال.ة عوود ل تتحكم األحزاب والتحالفات السٌاسٌة
بؤسالٌب وطووح واحتفالٌات نوروزل ربما كان لذل مبارراتاه ٌ -اواول قاابال -
وحتى ضروراته فً بداٌة األمر لت.بٌت نوروز كالاٌاد قاوماً لالاكارد وتضاافار
الج ود والنضال من أجل جلله عٌدا وطنٌا ً  .دال أن هذا التدخل الحزبً الاحاماٌاد
فً حماٌة ورعاٌة المناسبة تحول دلى احتكار من قبل السٌاسٌٌن والحزبٌاٌان بادأ
ٌنلكح سلبا ً على ملانً نوروز ومضمونه ل وبدأت المناسبة تفود قٌمت ا التراٌ.اة
والوجدانٌة وتنحدر عاما بلد لخر من علٌاب ا ال.وافً والتارٌخً وال لبً الجامع
الى در التفرقة والنفور الذي ٌتجلى فً ان اء مراكز عدٌد فً المنطوة نفسا اا
الحتفاالت حزبٌة دعابٌة ٌطغى فٌ ا لون الحزب وعلم الحزب و.وافته وخاطااباه
باالاتاالاً مسااحاات
وتوج اته على الملانً الحوٌوٌة لمناسبة نوروز ل لاتاتاوالا
التصافح والود والوبام والمحبة واالتحاد لصالح التنافح الاحازباً والاتا اناجاات
والتجاذبات والفرقة.
نحن فً حزب الوحـد كنا فً مودمة الصفوف من أجل انتزاع حونا الواوماً
فً االحتفال الللنً بنوروز وجلله عٌداً وطنٌا ً فً البالد ل وقاد قادّم الا ُكارد مان
ٌد نوروز األول فً سورٌا "سلٌمان آدي" ل كماا أبادٌاناا دصارارناا
أجل ذل
ً
على ضرور دحٌاء المناسبة عندما توجّح اآلخارون خاوفاا لساباب أو لاظارف
وتواعسوا عن االحتفاالت والتجملات  -وقد حدث ذل اك.ر مان مار  -فاؤقاماناا
مراسٌم االحتفال بمفردنا من أجل أال تخبو للة االجداد  ...لكناناا وماناذ انادالع
ال.ور السورٌة وانطالقا ً من قناعاتنا أعاله مان جا اة ل وأدا ًء لاواجاب الاجاٌار
ووفا ًء لحووق ال راكة فً الوطان واألخاو فاً االنسااناٌاة مان جا اة أخار ل
ت ساوري دلاى
وبسبب ما ٌتلرض له وطننا من تدمٌر وت جٌر وقتل حوّ ل كل بٌ ٍ
مؤتم ...أعل ّنا ألبناء لبنا وعمّمنا على منظمات حزبناا بااالباتالااد عان ماظااهار
الفرح واالبت اد ٌوم نوروز فً الحادي والل رٌن من لذار ل حازناا ً عالاى الادم
السوري المُراق واحتراما ً لم اعر المفجوعٌن فً كل بولة من الوطن الجرٌح ل
لملٌن بؤن ٌصبح عٌد نوروز جزءاً من .وافة السورٌٌن فً سورٌاا الاماساتاوابال ل
بلد أن ٌصبح الومع واالستبداد واالستنكار جزءاً مان الامااضاً ل وأن ٌاؤخاذ "
نوروز" مكانه فً تووٌم األعٌاد الوطناٌاة ل لمالاٌان أٌضاا ً باؤن ُتارفاع الاوصااٌاة
الحزبٌة عن المناسبات التراٌ.ة وال لبٌة واالحتفاالت وال لابر أساسا ً وأن تتر
ممارست ا وددارت ا فً ع د المجتمع ونخبه ومإسساته الملنٌة .

شباط — آذار 7104م 7272 -ك

أضـُاء كبشـفخ عهّ

احلضُس انكشدْ يف ادلشٍذ انسُسْ
محً الدٌن شٌخ آلً *
alaysinor@yahoo.com
ٌدر المراقبون ومن ٌ م م األمر على اختالف ناواٌااهام
وانتماءات م ل أن أكراد سورٌا رغم الغبن التاارٌاخاً الاالحاق
ب م تمكنوا من تحوٌق نجاحات أبرزها :
أ  -حفاظ م علاى أواصار الصاداقاة وحسان الاجاٌار ماع
ً
خاصة فً محاافاظاة الاحاساكاة – الاجازٌار
المكون اللربً ل
مال رق البالد ومحافظة حلب – ماناطاواة عافارٌان اماال
غرب البالد ل وكذل فً منطوة عٌن اللرب وناحٌتً صارٌان
وال ٌوخ التابلتٌن ل ا – رق ن ر الفرات .
ب  -صون م للالقات الود والوبام مع المكون الاماساٌاحاً
بمختلف كنابسه ( أر.وذوكح ل كا.ولٌ ل باروتساتاانات  ...ك
وكذل مع التركمان وال ركح واألرمن .
د  -تصدٌ م ودف ال م لل جمات اللسكرٌاة الاغاادر الاتاً
لطالما نت ا كتابب وألوٌة دسالمٌة متطرفة وأخر ماناتاحالاة
صفة ( ال.ور والجٌش الح ّر ك ضد المناطق الاكاردٌاة با ادف
اقتحام ا الستباحت ا والسٌطر على كامل منافذ الحدود الدولٌة
مع الجار ال مالٌة تركٌا التً أخفوت حكومتا اا فاً الاوقاوف
على مسافة واحـد من مكونات المجتمع السوري.
د  -مكافحت م آلفة الماخادرات وخصاوصاا ً ناباات الاواناب
ال ندي ( الح ٌش ك ل حٌث تم دتالف وحرق ع رات األطنان
من ا فً منطوتً عٌن اللرب وعفرٌن ورٌف الجزٌر .
هـ  -استوبال م الرحاب لالا ارات اآلالف مان الاناازحاٌان
اللرب من المناطق والمحافظات السورٌة األخر وتودٌام ماا
أمكن من اللون والمساعدات ل م .
و  -م اركة حوٌوٌة للمرأ دلى جانب الرجل فاً مالاتار
الدفاع عن الوجود وصد ال اجاماات ضاد الامانااطاق الاكاردٌاة
وحماٌت ا ل حٌث انخرطت ألوف النسو والفتاٌاات الاكاردٌاات
فً م ام الدفاع فً الخطوط األمامٌة لوحدات حمااٌاة ال الاب
.YPG
الغرٌب فً األمر ل أن وسابل االعالم بما فٌ ا تالا الاتاً
تم.ل الملارضة بفضابٌات ا والناطوٌن االعالمٌٌن بااساما اا لام
تلتفت دلى الحوابق سالفة الذكر ل بل وهم ت ا على مدار قرابة
.ال.ة أعوام مضت من عمر ال.ور السورٌة.
من جانب لخر ل واصل الا ُكاـارد ومان خاالل ماجالاساٌا ام
الوطنً الكردي و لب غرب كردستان وعنوان ما الساٌااساً
األبرز ( ال ٌبة الكردٌة الللٌا ك دصرارهم على التمس ال.ابت
بخٌار الحل السٌاسً السلماً لا زماة الساورٌاة ل ودعاوتا ام
الصادقة دلى وقف دوامة اللنف والوتل قبل أي اعتبار لخار ل
محمّلٌن النظام المسإولٌة األساح فً ماا حصال وٌاحاصال ل
وم ٌرٌن بوضوح منذ البداٌة دلى مخاطر تف ً واتسااع دور
االسالم السٌاسً المت دد وخصوصا ً االنت ار المٌداناً لاواو
التكفٌر والتفجٌر بمختلف ت كٌالت ا المتناغمة مع والمارتاباطاة
ب بكات تنظٌم الواعد اإلرهابً اللالمً.
فمنذ عوود ودلى الٌوم ل لم ٌ دأ بال ل كراد ل وخصاوصاا ً
منذ استالء نظام البلث على دست الحاكام فاً دم اق ٖٔ9ٙ
ومن قبله أٌضا ً ل وذل جراء انت ااد الاحاكاوماات الاماتالااقاباة
سٌاسة االضط اد الاواوماً والاتاماٌاٌاز الالاناصاري واإلهاماال
الالامال فاً
المتلمد فً مجاالت الاتاناماٌاة ل وتاوفاٌار فار
المناطق الكردٌة من مال سورٌا ل دال أنا ام كااناوا مادركاٌان
تماما ً ومنذ بداٌة حراك ام الساٌااساً الاماناظام فاً  ٔ9٘7أن
مصٌرهم مرتبط مع كٌان سورٌا ال لب والاوطان والادولاة ل
وأنه كلما توفر مناخ دٌماواراطاً كالاماا سااعاد ذلا فاً حال
قضٌت م الوومٌة ل والحد من المظلومٌة التً 15 « ....
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فً الوقت الذي ٌتواصل فاٌاه فارض
الحصار عالاى ماناطاواة كاوبااناً (عاٌان
اللربك و دحكام الطوق علٌ اا مان قابال
مساالااحااً دولااة اإلسااالم فااً الاالااراق
و ...ال ام ل د.ر ف ل ا فً اقتحام منطاواة
عفرٌن و قٌام ا بؤعمال تفجٌرٌة درهابٌاة
فً مركز مدٌنة الوام لً و ضواحٌا اا ل
و استباحت ا لمدٌاناة تال اباٌاض و قار
كردٌة تابلة ل ا فً رٌف الرقة ل و بالاد
أن انسحبت كتابب ا من مانااطاق ددلاب و
الرٌف ال مالً لحلب ل  ...بدأت منذ أٌام
بتركٌز هجمات ا الغادر ضد سكان قار
و بلدات منطوة كوباناًل با ادف اقاتاحاام
مركز المدٌنة الستباحت ا و تحوٌل اا دلاى
ساحة فلتان أمنً و فوضى عارمة ل لا اا
تاباالاااتا اا عاالااى أماان و ساالمااة الااحاادود
اإلقلٌمٌة مع الجار ال مالٌة تركٌا ل بات
الولق ٌزداد حٌال خطر أكبر و فاظااباع ل
لطالما ا ت رت (داعشك بارتاكاابا اا فاً
أك.ر من منطوة و مدٌنة.
فً مواج ة هذه اللحظة التارٌخٌاة و
الملتر الدامً ل نلفت االناتابااه دلاى أن
لراء وانتماءات حازباوٌاة و ماا ااباه ل
تبوى أمورا .انوٌة ل ال و لن ت كل عاباواا
أمام ضرورات تحوٌق تكاتف ماٌاداناً و
وحد الصف التً هً الضمانة لاحامااٌاة
لبنا وأهلنا فً كوبااناً و غاٌارهاا مان
رور غال ال وفٌنٌٌن التكفٌرٌٌن.
دننا فً حزب الاوحاد الادٌاماواراطاً
الااكااردي فااً سااورٌااا و ماان مااوقااع
المسإولٌة ل نإكد بؤن األولاوٌاة األسااح
تتجسد الاٌاوم باتاضاافار كال الاجا اود و
الطاقات لصد و دف اال هاذه الا اجاماات
الظالمة المتوح اة ل و ذلا مان خاالل
تودٌم كافة أ كال الدعم و اإلسنااد – كال
حسب طااقااتاه و دماكاانااتاه – لاوحادات
حماٌة ال لب التً تستاباسال دفااعاا ً عان
سالمة المنطوة ل مطالبٌن جمٌع كوادر و
أعضاااء و مااإازري الااحاازب و كااذل ا
اإلخو فً الحزب الدٌموراطً الاتاوادماً
ال وٌق قٌاد ً و قواعد و جماٌاع ماكاوناات
المجالاساٌان الاوطاناً الاكاردي و الاب
غرب كردستاان و فالاالاٌاات الاماجاتاماع
األخر ل بالوقوف صفا ً واحداً ل ٌداً باٌاد
دون تردد ل لممارسة حق وواجب الدفاع
عن أمن و سالمة منطوة كوبانً بكردهاا
و عرب ا و رد ال جمات عن ا.
52-3-5102
أخوكم
محً الدٌن شٌخ آلً
سكرتٌر حزب الوحـدة الدٌمقراطً
الكردي فً سورٌا ( ٌكٌتً )

العـدد / 742 —742 /

حمبضشاد يف انزىمٕخ االداسٔخ ..

تااحاات هااذا الاالاانااوان وباارعاااٌااة ماان وزار
الخارجٌة األلمانٌة أُقٌمت فً مدٌنة عفرٌن مان ٔ
الى ٘ من بااط الافاابات ور اة عامال لالاماركاز
الكردي للدراسات واالست ارات الوانونٌة "ٌااساا"
حاضر فٌ ا كل مان  :الادكاتاور ماحاماد حسان ل
واألساتذ ( جٌان بدرخان ل عارف جابو ل محمد
مٌرو ك ل وحضرها نخبة من االدارٌٌن والم تمٌن
فً المدٌنة ل من بٌانا ام عادد مان أعضااء حازب
الوحـد  .وهاكم موتضب من دحاد ماحااضاراتا اا
بااالاااناااوان " :االتصااااا واساااتاااراتاااٌاااجاااٌاااا
التفاوض" ......
دن أي حدٌث ٌدور بٌن طرفٌن هو اكال مان
أ كال التفاوض  ...وألهاماٌاة الاحادٌاث والاحاوار
والتفاوض فود استخل األكادٌاماٌاون األورباٌاٌان
بلض التوجٌ ات التً تفٌد مسار التفاوض وهً :
 التكلم ب كل واضح ومف وم . تحدث كل طارف عان نافاساه ولاٌاح عالاىالطرف اآلخر .
 االصااغاااء باااهااتاامااام واالجااابااة عاالااى كاالتساإالت الطرف اآلخر .
 التركٌز على الم كلة ولٌاح عالاى اخاالمفاوض .
 تحدٌد هدف أو موضوع التفاوض . ملرفاة وتافا ام وتاوادٌار عاواطاف الاطارفالموابل .
 تار الاماجاال لالاطارف اآلخار ٌالابار عانم اعره وغضبه .
 عاادم الاارد عاالااى اناافاالااال الااطاارف اآلخااربانفلال .
 امااكااانااٌااة تااوظااٌااف اال ااارات واالٌااماااءاتكاالبتسامة وال ز بالرأح .
 لكً ٌتف م أي طارف الاطارف الاماواابال ..ٌجب ان ٌتصور نفسه مكان اآلخر .
 عدم تفسٌر رإٌة اآلخر حسب مخاوف . عدم تحمٌل الطرف اآلخر لسبب م اكل . مناق ة رإ الطرفٌن ب كل متلادل . االسااتاافاااد – أحااٌااانااا -ماان رإٌااة الااطاارفاآلخر .
 االستفاد من النتٌجة م ماا كاانات والاحافااظعلى ماء الوجه  .ما هً "ٌاسا" ؟ٌ ...اسا منظمة
غٌر ربحٌة تضم الل رات من الحووقاٌاٌان الاكارد
وبلض االختصاصات األخر ل تدافع عن حاواوق
االنسان األساسٌة للكرد فً سورٌا وفً الم جر ل
وتساعد فً اندماد الجالٌة الاكاردٌاة فاً الامااناٌاال
تؤسست عام ٕ٘ٓٓ فاً مادٌاناة باون االلامااناٌاة.
ٌساااهاام مااركااز ٌاااسااا ماان خااالل الاامااحاااضاارات
والندوات والن اطات الجماهٌرٌة فً ن ار .اواافاة
التسامح والتلاٌش ونبذ اللنف ل والتلرٌف بال.وافة
الكردٌة والاتاباادل الا.اواافاً الاكاردي االلامااناً ل
باإلضافة الى دقامة ور ات عمال فاً الاماجااالت
الوانوناٌاة واالعاالماٌاة واالدارٌاة ودورات لالاغاة
الكردٌة والم اركة فً الاماإتامارات والاماناتادٌاات
الدولٌة ل كما ٌودم الاماركاز أٌضاا ً مسااعادات فاً
المجال الوانونً ّ
لالجبٌن الكرد فً أوربا .
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ثٕبن

"نااحااماال الاانااظااام األماانااً االسااتااباادادي
المسإولٌة االولاى فاً هاذه الاجارٌاماةل ألناه
المسإول عن أمن و أمان المواطن "
أقدمت مجموعة انتاحاارٌاة مان "داعاش"
االرهاااباااٌاااة ظااا ااار هاااذا الااٌاااوم الاا.اااال.ااااء
ٕٗٔٓٔٔ/ٖ/على تفجٌار نافاسا اا فاً فانادق
"هداٌة" بمدٌنة الوام لً حٌث مور الابالادٌاات
اللابد لمجلح لب غربً كوردستان
مان
ل مما اود بحٌا .امااناٌاة ا اخاا
موظفً البلادٌاة والاماراجالاٌان والاماواطاناٌان
االبرٌاءل و اصابة اللدٌد من م بجروح حاٌاث
تبنت "داعش" هذه الجرٌمة النكراء رسمٌاً.
دننا فً االمانة اللامة فً مجلح الاوطاناً
الكردي فً سورٌا فً وقت الاذي نادٌان فاٌاه
هذه الجرٌمة الجبانة التً طاالات حاٌاا انااح
أبرٌاء عزلل ندعوا فٌه أبانااء الاباناا باكاافاة
مكوناته الوقوف صفا ً واحاداً لاماواجا اة هاذه
االعمال الوح ٌة التاً تساتا ادف الاناٌال مان
السلم االهلً فً مناطونال ندعوهم الى الاحاذر
و الٌوظة و قطع الطرٌق اماام ماخاطاطااتا امل
كاامااا نااحااماال الاانااظااام األماانااً االسااتااباادادي
المسإولٌة االولاى فاً هاذه الاجارٌاماةل ألناه
المسإول عن أمن و أمان المواطن
الاارحاامااة لاال ا ا ااداء و ال اافاااء الاالاااجاال
ٕٗٔٓٔٔ/ٖ/
للجرحى.
األمانة العامة
للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا

مأسبح حهجدخ

يف راكشح انكشد انسُسٔني

اعاتاااد ال االااب الااكااردي فااً سااورٌااا أن
ٌتذكر كل عام فً الساادح ع ار مان ا ار
لذار مؤسا حلبجة األلٌمة ل وقد عابار أبانااباه
عن سخط م الجدٌد وددانت م لاتالا الاجارٌاماة
ال نلاء التاً ارتاكابا اا ناظاام صادام حساٌان
الدموي فً اللاراق عاام  ٔ988باحاق تالا
المدٌنة الكردستانٌة اآلماناة وقار وقصاباات
أخر مخلفا ً أك.ار مان خاماساة لالف ا اٌاد
وضلف ا من الجرحى والمصابٌن ل مطالاباٌان
بتحوٌق الالادالاة وتالاوٌاض الاماتاضاررٌان ل
وكذل ددانة كل الجرابم التاً تارتاكاب باحاق
ال لب الاكاردي الاذي ٌالاٌاش عالاى أرضاه
التارٌخٌة كردستان .
هذا وقد خرجت الجماهٌر فً اللدٌاد مان
مركز الامادن والاوار دلاى الاوقاوف دقااباق
ت على أرواح داء حلبجة ل كما أحٌت
صم ٍ
منظمة سري كانٌه لحزب الوحـد الامانااساباة
باااالاااارض فااااٌاااالاااام عاااان الاااامااااجاااازر "
حلبجة ...األطفال المفوودون " للمخرد أكارم
حٌادو فاً ماوارّهاا باالامادٌاناة ٌاوم الاخاماٌاح
ٕٗٔٓ ٖٔ/ٖ/باحاضاور جاماع مان األهاالاً
والوطنٌٌن .
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ّ
ٌ
" مسأنخ كشدٔخ يف قهت انعشَثخ " – مشخع رعشٔفٓ َٔ ..قظخ نهقضبٔب
نهكبرت ثذسخبن عهٓ

عن دار مدار ( دبًل باٌاروتك صادر حادٌا.ااًل كااناون الا.ااناً
ٕٗٔٓ ل كتاب الكاتب الكردي السوري بادرخاان عالاً بالاناوان ( "
ٌ
مسؤلة كردٌّة فً قلب اللروبة "  -سجاالت سٌاسٌّة و.وافٌّة ك ل الاذي
ٌتناول عد جوانب تخا ّ ال اؤن الاكاردي عاماومااًل و فاً ساورٌاا
خصوصاً.
ٌوول الكاتب فً توطبة الكتاب أن غرضه من هذا االصادار هاو
اإلجابة بصور أولٌّة عن سإالٌن أسااساٌاٌان :هال هاناا مساؤلاة أو
قضٌّة كردٌة فً سورٌا أم ال ل السإال الذي ٌطرح عربٌا ً وسورٌاا ً
خصوصاً.
ّ
ٌستحاق
و.انٌاً :هل األكراد لبل م.ل غٌره من لوب المنطوةل
حووقه اإلنسانٌّة الدٌموراطٌة "الوومٌة"
وعن الكتاب ٌوول المإلّف " دن المواالت هنا متفاوتة الاماساتاو
واللغة والنبر ل لكن ا فً الغالب ذات طابع سجالًّ تدافع عان عادالاة
الحووق الكردٌةل وم روعٌة المطالب الكردٌة فً المساوا والكراماة
حووق ساٌااساٌّاة
واالعتراف بوجودهم الوومًّ وما ٌتفرّع من ذل من
ٍ
و.وافٌّة واجتماعٌّة .من غٌر أن أستندل كما أرغبل فً مرافلاتً هذه
عن عدالة الوضٌة الكردٌةل على منطلوات هوٌاتٌّة مغلواة أو خاطااب
تمجٌديّ غنابًّ لـ"الذات" الكردٌّةل أو امت.الٌّة قاوماٌّاة دن ااباٌّاة .كاماا
سٌتبٌّن للوارئ من خالل انتوادي لجوانب عدٌد فً السٌاسة الكاردٌاة
أو الخطاب ال.وافً والسٌاسً الكردي" .
ومن جانب لخرل هنا جانب خصًّ ل ٌلكاح الاكاتااب األجاواء
التً أس مت فً بلور رإ الكاتب الذاتٌّةل ك اب فً موتبال حاٌااتاه
ٌسلى دلى تحسٌن أدوات الوراء والتحلٌل والكتابةل وعبر ذلا ٌانافاذ
الكتاب دلى المناخات السٌاسٌّة التً اعت فً البٌبة الكردٌّة السورٌّة
فً المرحلة التً ٌُلنى ب ا الكتاب.
و هنا مودمة الكتاب التً وضل ا الكااتاب والصاحاافاً الالابانااناً
الملروف حازم صاغٌة :
" واكب الصدٌق بدرخان علً الم كالاة الاكاردٌّاة ماناذ ساناوات.
ّ
والحق أنّ هذه الم كلة م اكل :ف ً تتو ّزع على عادد مان الابالادانل
ّ
تتوزع على عدد من اإلٌدٌولوجٌّات والوو ل فضالً عن كاونا اا
م.لما
أٌضا ً مسؤلة أجٌالل وذل تبلا ً للتلاقب المدٌد على تناول ا والاتالاامال
مل ال حٌث كان ك ّل جٌل ٌلوّ ن تلاطٌه بلون زمنه وظروفه الملطا .
فإذا أضفنا األهمٌّة المحورٌّة للم كلة الكردٌّةل التً هً فً وقت
واحد م اكل عراقٌّة ودٌرانٌّة وتركٌّة وسورٌّةل بدا من المدهش حجم
النو فً درسا اا والاتالارٌاف با اال خصاوصاا ً باالالاغاة الالارباٌّاةل
وباألخ ّ فً سورٌّا.
وفً محاولة الستدرا بلض الغٌابل ٌؤتً كتاب بادرخاان عالاً

هاااذا الاااذي تاااتاااناااوّ ع فاااٌاااه
المواضٌع التً تندرد تحات
اللنوان الكرديّ ل كما تتناوّ ع
أ كال الملالاجاة والاتانااولل
دالّ أ ّن ا ااا تاابااوااى مااحااكااومااة
بال دف نفسه.
ور ّباامااا جاااز الااوااول دنّ
ت الّاب الاما اكالااة الااكارد ٌّااة
عكح ذاته ت لّبا ً فً الكتاب
الااذي بااٌاان أٌاادٌاانااال بااحااٌااث
ٌمكان وصافاه باؤ ّناه مارجاع
تلرٌفًّ وعا ّم بملظم مفاتٌح تل الم كلاةل مان دون أن ٌاحاول ذلا
دون الرأي الصرٌح والواضحل والاوااطاع أحاٌاانااً .وهاناا لان ٌافاوت
الوارئ اهتما ُم المإلّف بالتوفٌاق باٌان ماا ٌاراه مصالاحاة لا كاراد ال
مساومة علٌ ال وما ٌراه مصالح لل لوب التً ٌلٌش األكاراد باٌانا اا
وفً جوارها .وهذا جمٌلا ً من ضمن أفق تحكاماه الاواٌام الامالااصار
للدٌموقراطٌّة والتلدّد والتسامح.
د ّننا نلٌش الٌومل خصوصا ً مع التحوّ الت التً أطلوتا اا وتاطالاوا اا
ال.ور السورٌّةل ٌوظة للوضاٌا التً بوٌت طوٌالً دون نواشل بل دون
اعتراف .فالمكبوت ٌلود عود قوٌّة على األصلد جماٌالااً .والاحاال
أنّ األكراد السورٌٌّن كانوا سبّاقٌنل وماناذ اناتافااضاة الاواام الاً فاً
ٕٗٓٓل فً استحضار المكبوت .وهذه الوج ة التً لن تاتاو ّقاف بالاد
الٌومل والتً لن تستو ّر دال ّ وقد رُسم وجه جدٌاد لالاماناطاواة ٌاإمال أن
ٌكون أفضل وأعدلل د ّنما تستدعً الكٌ.ر من أعمال الافاكار ودطاالق
المبادرات بؤق ّل ما ٌمكن من الوٌود والضواباط .وفاً هاذا الاطاماوحل
الم روع والمطلوبل تندرد الصفحات التً بٌن أٌادٌاناا والا ا ّم الاذي
ٌوٌم خلف ا " .
وقد ن رت اللدٌد من وسابل االعالم خبر دصدار الكتاب وفحاواه
( دٌالف ل جرابد المستوبل واللرب وعكاظ والوبح والخلٌا  ...ك ل
وتم عرضه فً ملرض الرٌاض األخٌر.
ٌذكر أن بدرخان علً من موالٌد قام لً  ٔ978ل طبٌب وكاتاب
وباحث فً ال إون الكردٌة والساورٌاة وما اتام باالاواضااٌاا الافاكارٌاة
وال.وافٌة ل له اللدٌد من الكتابات المنا اور فاً الصاحاافاة الالارباٌاة
ومواقع الكترونٌة عادٌاد ل صادرت لاه ماإخاراً دراساة بالاناوان "
الصراع االجتماعً – السٌاسً فً سٌاق الا.اور – الاحارب " فاً
كتاب م تر بلنوان " عوامل السلام األهالاً والانازاع األهالاً فاً
سورٌا " مع .ال.ة كتاب لخرٌن .

فشقخ ادلسشذ رقذو أَىل عشَضٍب يف مذٔىخ انقبمشهٓ " رل َمأسبح " .

فً أول ن اط ل ا قدمت فرقة المسرح ( Koma Şanoك مسرحٌت ا (المونودراماك بلنوان ( kesî
 kesan tune yeك بمدٌنة الوام لً .بصرخة تراجٌدٌةل تناول اللرض الحالاة الامازرٌاة والامازدوجاة
َ
ركاز عالاى
بٌن المؤسا والذ ِّل التً ٌلٌ ما ال ُم جَّ رون الكرد فً مخٌمات اللجوء بدول الجوارل كاماا
أهمٌة عدم تر أرض اآلباء واألجداد  -قدر المستطاع -مع ذكر الظروف الملٌ ٌة والسٌاسٌة الواسٌة
التً تمر ب ا المنطوةل ناهٌ َ عن الحصار المفرض علٌ ا  .اللرض األول كان باتاارٌاخ ٕٔٓٔٗ-ٕ-
فً صالة مركز محمد ٌخو لل.وافة والفنل واللرض ال.انً فً مكتب الحزب الدٌموراطً الكردي فً
سورٌة (البارتًك بالوام لً فً الرابع ع ر من نفح ال ارل وال تازال عاروضا اا مساتامار  .كاادر
اللرض :دضاء  :ساالر علً محمد ل تصمٌم الدٌكاور :اٌاروان حساٌان ماراد ل ماوساٌاواا ومسااعاد
مخرد :جوان ملصوم علً ل تؤلٌف وتمٌ.ل ودخراد :عبد الرحمن ابراهٌم علً.
ً
خادماة لالافان والا.اواافاة
ونحن فً هٌبة تحرٌر"الوحـــد " نتمنى لفرقة المسرح التوادم والاماوفاواٌاة
اإلنسانٌة.

ادلمشضبد

مالئكخ انشمحخ
قاااماات ماانااظاامااة الااماارأ لااحاازب
الوحد ل بتخرٌا دور تاؤهاٌال فاً
مجال التمرٌض بإ راف الممارضاة
زٌالن كٌفو ل.مانً ع ر ااباة فاً
قرٌة دسكان التابلة لمنطوٌة ٌروا ـ
عاافاارٌاان ـاا .داماات الاادور لاامااد
رٌن .ن نًء المتخرجات وال كار
لمن جاهد فً دنجاح الدور .
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وـــــــذَاد
فً عامودا — الجزٌرة
التوى السٌد خبات ماحاماد دٌارٌا عضاو الا اٌاباة
الوٌادٌة لحزب الوحـد بجمع من أعضاء الحزب فاً
ندو سٌاسٌة بتارٌخ ٕٗٔٓ ٕٙ/ٕ/فاً ماوا ّر ماكاتاب
الحزب بمدٌنة عامودا – الجزٌر ل حٌث تحدث عان
مجمل األوضاع السٌاسٌة وماواقاف الاحازب وأجااب
عن استفسارات الحضور .
وفً جلبٌة – كوبانً
قرٌتً قوالن ودرب تحات – نااحاٌاة جالاباٌاة –
كوبانً ٌوم الجملة ٕٗٔٓ ٕ8/ٕ/ل أقاامات ماناظاماة
حزب الوحـاد نـادو ساٌااساٌاة باحاضاور جاماع مان
أعضاء الحزب ومإٌدٌه و خصٌات اجتماعٌاة ومان
األهالً .
تحدث فٌه السٌد مسلم ٌخ حسن عضاو الالاجاناة
السٌاسٌة للحزب عن اللدٌد من المواضٌع والماواقاف
السٌاسٌة وأجاب عن أسبلة واستفسارات الحضور .
وفً الدرباسٌة — الجزٌرة
أقٌم فً مركز اسماعٌل عمر لحزب الاوحاد فاً
الاادرباااسااٌااة ٌااوم الااخاامااٌااح  ٕٓٔٗ/ ٕ / ٕ7ناادو
سٌاسٌة أحٌاها عضو ال ٌاباة الاواٌاادٌاة الساٌاد خاباات
محمد ل متحد.ا ً عن ساٌااساات الاحازب والاتاطاورات
والمسابل السٌاسٌة المستجد .
وفً تا تمر  -الجزٌرة
تاحادث الارفاٌاق مالاصاوم داوود عضاو الا اٌاباة
الااوااٌااادٌااة لاالااحاازب فااً ناادو جااماااهااٌاارٌااة بااتااارٌااخ
ٕٗٔٓ ٗ/ٖ/عن مواقف الحزب وماجامال األوضااع
وأجاب عن أسبلة الاحاضاور ل حاٌاث حضار الانادو
جمع من الم تمٌن .
وفً بعدٌنا – عفرٌن
أقامت منظمة حزب الوحـد نـدو سٌاسٌة بلنوان
" الوضٌة الكردٌة فً سورٌا والمرحلة الراهنة " فاً
مورّ مركزها بتارٌخ ٕٔ ٕٓٔٗ / ٕ /ل حاضر فاٌا اا
السٌد صالح علمداري ل مارحاباا ً باالاحاضاور بااسام
الحزب ل وتطرق دلى تارٌاخ الاواضاٌاة الاكاردٌاة فاً
سورٌا ب كل موجز وأس ب فً رإٌة الحزب ل ا فاً
هذه المرحلة اللصٌبة من تارٌخ سورٌا ل كما أجااب
عن أسبلة الحضور .
وفً زركا – عفرٌن
تم تنظٌم ندو جماهٌرٌة بتارٌاخ ٕٗٔٓ ٔ9/ٖ/ل
ألوٌت فٌ ا كلمة ساٌااساٌاة بااسام الاحازب ل وأغاناٌات
بمداخالت وأسبلة الحضور ل كما ُناظامات فاً قارٌاة
خلٌالكا الورٌبة من ا نـدو سٌاسٌة أخر .
وفً بٌرو – لبنان
أقامت منظمة حزب الوحـد نادو عااماة أواساط
ال ر الجاري ل بحضور اللدٌد من النسااء الا ُكارد .
بدأت بالترحٌب بالحضور والوقوف دقٌاواة صامات ل
ً
كلمة ل تاوقاف فاٌا اا حاٌاال
.م ألوى الرفٌق كمال بكر
األوضاع السٌاسٌة ومواقف الحزب وأهمٌة الاناضاال
فً حٌا ال لوب ودور المرأ فً الاحاٌاا الساٌااساٌاة
والتنظٌمٌة ل كما تحد.ت الرفٌوة أم رونً عن الامارأ
ودورها وأهمٌة تللم اللغة األم ل حٌث تامات اإلجااباة
على أسبلة الحضور فً جو من االطمبنان والراحة .
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انطبنت ظبٌشح

طجٕعٕخ أو ظبٌشح

جمزمعٕخ ربسخيٕخ؟

" الطلبة ظاهر مجتملٌة
تاارٌاخاٌااة ت اكال جازءاً ماان
ماانااظااومااة اابااكااة الااحااٌااا
الامااجااتاماالااٌااة بااالااتااكااماال مااع
منظمات المجتمع المدنً والنوابات ومنظمات المارأ و األحازاب الامالاارضاة
ال ادفة للتغٌٌر "
ب ذه الكلمات أست ل األستاذ ف د ح ٌوسف محاضرته التً أقامت ا منظاماة
عامودا لحزب الوحـد الدٌموراطً الكردي فً سورٌا (ٌكٌتًك تحت عاناوان :
( دور الطلبة فً حٌاة المجتمع )  ،وذل فً مركز نوروز إلحاٌااء الاماجاتاماع
المدنً بتارٌخ ٕٗٔٓ ٖٔ/ٔ/وسط حضور جماهٌري ملفت .
حٌث أكد المحاضر على دور الطلبة كرافد أساسً فً الاباناٌاة الاتاناظاٌاماٌاة
للحركة الكردٌة بووله  " :هم ٌمتلكون كتلة ب رٌة دافلة و مإ.ر فاً الاناضاال
لن ٌّا ً و ٌغدون أصحاب الملرفة و الللم و فلسفة السٌاسة مستوبالً ل ٌحملون على
أكتاف م راٌة الحركة ".
و من ج ة أخر تطرّق دلى أهمٌة التغٌٌر فً الحٌا كحاجة ضرورٌة فً ظل
التغٌّر الزمنً .م أ ار دلى ضرور التلامل مع المراهق بحذر حٌث قال  ":دن
طٌش المراهوة غالبا ً ما ٌدفع المرء نحو مسااوئ الاماجاتاماع و ناحاو االرتابااط
بمنظمات درهابٌة كون م س ل االنوٌاد ". .م اختتم المحاضر بادعاوتاه لاجاماٌاع
األحزاب و المنظمات دلى التكامل فً بناء دور الطلبة فً حاٌااتاناا الاواوماٌاة و
الوطنٌة بلٌداً عن التحزبٌة الضٌوة والصراعات ال ام ٌة وتنمٌة الاوادر عالاى
الحوار و المبادر واللمل الم تر فٌه ل وقد ت ّم دغانااء الاماحااضار بااإلجااباة
على األسبلة المطروحة و المداخالت الوٌمة من الحضور .

انزكشِ انسىُٔخ
انسبثعخ نشحٕم
ادلىبضم

عجذاهلل كُنُ

بمناسبة الذكر السابلة لرحٌل ال خصٌة الوطنٌة الراحل عابادك كاولاو " اباو
سلود " ل زار وفد من منظمات الدرباسٌة ورٌافا اا لاحازب الاوحـاد ل ٌاتاوادماه
الرفٌق الوٌادي ملصوم داوود ل ضارٌاح الامارحاوم وقاراء ساور الافااتاحاة ل
بحضور نابب ربٌح المجلح المحلً لمدٌنة الدرباسٌة ورٌافا اا االساتااذ حساٌان
ابراهٌم أوسو ل وأهالً قرٌتً ابو جراد وزورافا ل حٌاث ألاواٌات عاد كالاماات
أجملت على ذكر مناقب الفوٌد ونضاله فً سبٌل الوضٌة الكردٌة .

انشٍٕذ مصطفّ عٕسُ
يف انزاكشح

فً دحٌاء الذكار الساناوٌاة األولاى الساتا ا ااد
الرفٌق مصطفى عٌسو ل زارت وفود من مناظاماات
الحزب فً منطوة عفرٌنل ومن أهالً الورٌة وذوي
الفوٌد ضرٌح ال ٌد فً قرٌة فوٌرا .وبحضور ٌاخ
الطابفة األزداهٌة ال ٌاخ ماحاماد حاٌاث قارأ بالاض
األنا ٌد الدٌنٌةل ومن .م أُلوٌت كلمة دابر كردال للحزب.
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إحٌاء ذكرى  21آذار  ...تتمة
فٌما اُعتول قاراباة ٓٓٓ 7ماواطان كاردي مان ماخاتالاف الامانااطاق
والمحافظات.
ففً مدٌنة الوام لً ل وبدعو من المجلح الوطاناً الاكاردي فاً
سورٌا خرجت مظاهر من ارع منٌر حاباٌاب فاً الاحاً الاغارباً
دحٌا ًء لذكر ضحاٌا ٕٔ لذار ل جابت وارع وأحٌاء المدٌناةل رفاع
الحضور فٌ ا صور الضحاٌا واألعالم الكردٌة والفتاات تانادد باتالا
"المجزر " التً ارتكبت ا قوات النظام بحق ال لب الكرديل مإكدٌان
على مطالب م بتؤمٌن الحووق الم روعة لل لب الكرديل حٌث انت ت
التظاهر فً موبر حً ال اللٌة والتً تضم أضرحة ال داء .
وفً حً اللنترٌة انطلوت مراسم ت ٌٌع ج.امٌن ضاحااٌاا تافاجاٌار
مدٌنة قام لول فنولت الج.امٌن من جامع حً اللنترٌة وحامالات عالاى
األكتاف وسار ب ا الماتاظااهارون بالاد انضاماام ماظااهار الاماجالاح
الوطنً الكردي دلى مظاهر حزب االتحاد الدٌموراطً الـ ""PYD
وبم اركة اآلالف من أبناء المدٌنة دلى موبر دلٌل صاروخان .
وفً مدٌنة الدرباسٌة :تجمع أهالً المدٌنة فً وسط ا بدعاو مان
الحرا ال بابً ل إلحٌاء ذكر الـ ٕٔ من لذار وذل بالوقوف دقٌوة
صمت ورفع الفتات كتب علٌ ا " داء انتفاضة لذار سٌظلون منار
تضًء درب الحرٌة حتى ٌنال ا لبنا الكردي".
وفً بلد جل لغا/الجوادٌةّ :
نظمت ماحالاٌاة نصار الادٌان بارها
للمجلح الوطنً الكردي م رجانا ً فً قرٌة اّلة قوح التابلة لبلد جال
لغا  -منطوة للٌان ل بمناسبة الذكر اللا ر لـ "مجزر " ٕٔ لذارل
ألوٌت فً الحفل كلمات للمجلح الوطنً الكاردي – ماجالاح ماحالاٌاة
ال ٌد نصر الدٌن بره – المرأ الكردٌة – حركة ال باب الكاورد
كون ا تؤسست د.ر انتفاضة قام لول كما وألوٌت اللدٌد مان الاواصااباد
واألنا ٌد الكردٌة وقادمات فارقاة جاٌان لالا ابااب واألطافاال دباكاات
فلكلورٌة كردٌة.
وفً مدٌنة كوبانً  /عٌن اللرب :اعتصم أهالٌ ا دحاٌاا ًء لاذكار
"مجزر " قام لو بدعو من الماجالاح الاماحالاً لالاماجالاح الاوطاناً
الكردي بالوقوف دقابق صمت على أرصفة وارع المدٌنة وقراها .
وفً مدٌنة دٌر /المالكٌة :انطلوات ماظااهار بامانااساباة الاذكار
اللا ر لضحاٌا ٕٔ لذار فً المدٌنة بدعو من المجلح المحلً فاً
ساحة لزادي ل اتج ت بلدها دلى موبر المدٌنة حٌاث ٌاوجاد ضارٌاح
"حسٌن ولٌاد" أحاد ضاحااٌاا الـا ٕٔ مان لذار عاام ٕٗٓٓل تاالهاا
مظاهر أخر ألنصار مجلح ال لب لغربً كردستان .

جلىخ دخهخ ختشج

جممُعخ مه طهجخ انهغخ انكشدٔخ

أقامت مإسسة تللٌم وحماٌة اللغة الكردٌة
فً سورٌا "لجنة دجلة"ل فً مدٌنة تربه سبً
بواعة عزالدٌن أبو أحمد لل.وافة والفن
وبالتلاون مع منظمة تربه سبً لحزب الوحـد
ل حفل تخرد لمجموعة جدٌد من طلبة اللغة
الكردٌة "الفباء وقواعد"ل وذل ٌوم السبت
ٕٗٔٓ8/ٕ/ل تلٌت فٌه كلمات باسم المإسسة
والحزب وباسم أساتذ الدورات وأخر باسم
الطلبة المتخرجٌنل وألوت مجموعة من
األطفال عد مواطع موسٌوٌة وأغان وعزف
منفرد على للة الكمانل تالها توزٌع ال ادات
على الطلبة المتخرجٌن ل وذل بم اركة
خصٌات وطنٌة وسٌاسٌة ولغوٌة ومن
األهالً والم تمٌن .
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وفً مدٌنة عامودا :أحٌا أهالً مدٌنة عااماودا الاذكار الالاا ار
ألحداث مدٌنة قام لول وذل بالوقوف خاماح دقااباق صااماتاة عالاى
أرواح الضحاٌال .م انطلوت مظاهر صامتة من وساط الامادٌاناة دلاى
الموبر ل وانت ت المظاهر فً موبر المادٌاناة باكالاماة ألاوااهاا عصاام
عارف ربٌح المجلح المحلً لالاماجالاح الاوطاناً الاكاردي وكالاماة
إلدرٌح حاد قاسم أحد ملتولً أحداث قام الاو عاام ٕٗٓٓل والاذي
أكد فً كلمته أن "اناتافااضاة قاام الاو هاً ال ارار األولاى لالا.اور
السورٌة"ل وقام أعضاء من اتاحااد الاطالاباة وال ابااب الادٌاماواراطاً
الكردستانً "رود لفا" بزرع بلض األ جار للتلاباٌار "عان وفاابا ام
للضحاٌا وبؤن م باقون فً الذاكر ودن رحلت أجسادهم" .
مدٌنة الحسكة :تظاهر اآلالف من سكان حً الصالحٌة بالحاساكاة
محتفلٌن بمناسبة الذكر اللا ار ألحاداث ٕٔ لذارل حاٌاث جاابات
التظاهر وارع الصاالاحاٌاة مارددٌان الاارات تاماجاد الضاحااٌاال
وضرور توحٌد الصف الكردي.
كما وقفت الجماهٌر الكردٌة دقااباق صامات حاداداً عالاى أرواح
ال داء فً اللدٌد من الور والبلدات والمدن الاكاردٌاة ل واناطالاوات
أٌضا ً فً كل من مدن عفرٌن ل تربه سبً/الوحطاناٌاةل كاركاً لاكاً/
الملبد ل سري كانٌه /رأح اللٌن ل دضافة دلى ع ّد مادن فاً دقالاٌام
كردستان اللراق والمناطق الكردٌة فً تركٌا وأماكان تاواجاد الاكارد
فً أوربا وأمٌركا ل تظاهرات واعتصامات دحٌا ًء للاذكار الالاا ار
ألحداث مدٌنة قام لً األلٌمة.

احلفبظ عهّ سالمخ انجٕئخ مٍمخ َطىٕخ َإوسبوٕخ
حرصا ً على سالمة البٌبة والصحة اللامة ل نا دت دابر (رٌف كاوبااناً والارقاة ك
لحزب الوحد الدٌموراطً الكردي فً سورٌة اللجان الاطاباٌاة والاوااناوناٌاة وماناظاماات
األحزاب وفلالٌات المجتمع المدنً على وضع دراسة طاباٌاة وقااناوناٌاة ورصاد اآل.اار
السلبٌة الناتجة عن تصفٌة (الفٌول ك بطرق بدابٌة مضر بالبٌبة واإلنسان ل حاٌاث جااء
فً نداء ل ا بتارٌخ ٖٕٔٓ: ٕ٘/ٕ/
الالامال
فار
فً ظل استمرار األزمة السورٌة وتفاقم األزمة االقتصادٌة وتوالا
فً سورٌا عامة والمناطق الكردٌة ب كل خا التً دت دهماالً اقتصادٌا ً متلمداً من
قبل النظام السوري والحصار المفروض علٌ ا وتدنً الاماساتاو الامالاٌا اً و هاجار
اللدٌد من أبناءها دلى الخارد ودلى البحث عن فر عمل لتؤمٌن لومة اللٌش ألسارهام
ل ومن م من لجؤ دلى تصفٌة البترول الخام (فٌولك بطرق بدابٌة والتً تنبلث من ا أدخنة
سوداء ورابحة كرٌ ة محمله بمواد م لة وبتروكٌمٌابٌة مما تتار ل.اار صاحاٌاة عالاى
البٌبة واإلنسان ب كل خا ل وقد لوحظت ل.ارها السلبٌة فً اللدٌد من قار كاوبااناً
(بل – اٌتوٌران – بٌرش – كر – كوفٌان – بٌررش – بٌر ك وغٌرها اللادٌاد مان
الور المجاور ل وسجلت انت ار اللدٌد من األمراض وهً  -ٔ :الاتا ااب وورم حااد
فً اللٌنٌن وخاصة األطفال -ٕ .ظ ور حاالت اإلج اض المفاجبة لد الحاوامال -ٖ .
سلال حاد  -ٗ .نفوق الحمام وبلض الطٌور البرٌة والما ٌة.
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ثشري

عجذانشمحه حممذ
شٍٕذ آخش عهّ
طشٔق احلشٔخ

داء نوروزل حٌاث قاام
أحٌت منظمة قام لً لحزب الوحـد ذكر
وفد من ا بزٌار ضرٌح ٌد نوروز األول فً سورٌا سالاٌاماان لدي فاً
موبر محموٌة بلد ظ ٌر ٌوم الخمٌح ٕٕٗٔٓٓ/ٖ/ل وكان فً استاواباالاه
عدد من عابلة ال ٌد ل وبلد وضع أكلٌل من الورود على قبره والوقاوف
دقٌوة صمت على روحه وأرواح داء الكرد وكردستان و ا اداء .اور
الحرٌة والكرامةل حٌا وتحدث السٌد ٌوسف دلى الحضور باسم الاحازب ل
.م قدم السٌد فرهاد لدي باسم اللابلة ال كر لكل من ارك م دحٌاء ذكار
ٌدهم سلٌمان وتمنى أن تكون هذه المانااساباة ٌاوماا ً لاوحاد كال الاواو
واألحزاب الكردٌة ل م نؤ ً عموم ال لب الكردي بودوم عٌد نوروز.
هذا وقد قام وفد لخر من المنظمة فً الحً الغربً صبااح ذا الاٌاوم
بزٌار أضرحة داء نوروز المحمادون الا.اال.اة ووضالاوا دكالاٌاالً مان
الورود علٌ ا وقرأوا صور الفاتحة على ارواح م وأرواح داء الاباناا
و داء ال.ور السورٌة جمٌلاً.

نلت ماناظاماة جانادٌارح –
عاافاارٌاان لااحاازب الااوحـااد أحااد
أعضاابا ااا ال ا ااٌاد ب ااٌار عاابااد
الرحمن محمد الذي وافته الماناٌاة ٌاوم الاخاماٌاح ٕٕٗٔٓٓ/ٖ/
لٌنضم دلى كوكبة داء الحزب وقاافالاة ا اداء .اور الاحارٌاة
والكرامة ل ا.ر انفجار قذٌفة بحً اللزٌزٌة – حالاب ل ودصااباة
رٌكة حٌاته منذ ما ٌوارب ال ر زوجته اٌفلٌن محمود ٌاوساف
بجروح بلٌغة ل الفوٌد من موالٌد ٔ -ٔ98قارٌاة مساكاه الاتاابالاة
لناحٌة جندٌرح – عفرٌن ل وخرٌ كلٌة االقتصاد و التجاار –
حلب .
ٌُع ج.مان ال ٌد بموكب م ٌب دلى مسواط رأساه – قارٌاة
مسكه فوقانً وسط زغارٌد النساء ورفع األعالم والراٌات ( لال
رنكٌن ورمز الحزب ك ل ووري ال.ر فً موبرت ا ٌوم الاجامالاة
ً
كالاماة بااسام الاحازب مان قابال
ل ٌوم عٌد نـوروز ل حٌث ألوٌت
الرفٌق عبدو مسكه ل ملخصا ً السٌر النضالٌة لل ٌاد الاراحال ل
ومذ كرا ُ بؤهمٌة الحل السلمً ألزمة سورٌا حونا ً للدماء الذكٌة
ل ومودما ً التلازي لجمٌع محبً وأصدقاء واهل ال ٌد ال اب .
حار الاتاعاازي لاذوي وأسارة
تتقدم هٌبة تحرٌار الاوحـادة با ع
الفقٌد وتتمنى لهم الصبر والسلوان .

سحٕم انشفٕق

شٕخ مُسّ حجش كٕالن

بلد عرا طوٌل مع الامارض اناتاوال
الى رحمته تلالاى الارفاٌاق اٌاخ ماوساى
حبش " أبو لزاد " فً مسوط رأساه قارٌاة
كٌال التابلة لناحٌة بلبل – عفرٌن .
كان الرفٌق اٌاخ ماوساى الامالاواب بـ
ل ولاد
( توب ك م.االً للوفااء واالخاال
عام  ٔ9ٖٙل وانتسب ألول حزب كاردي
فً سورٌا عام  ٔ9٘9ل وظال مانااضاالً
ٌوم فً حٌاته ل أي مضاى ماد ٘٘
فً صفوف حزب الوحـد دلى لخر ٍ
عاما ً مدافلا ً عن قضٌة لبه الكردي اللادلة ل وبحسه الوومً واإلنساناً
جع الل رات من ال باب على الدفاع عن قضاٌا لابا ام وزرع فاٌا ام
حب لغت م األم ومتابلة تحصٌل الللم والملرفة .
توفً الراحل فً ٕٗٔٓ ٔ7/ٖ/ووري جا.امااناه الا.ار فاً ماوابار
جمع من األهالً والرفاق ل حٌث ألوٌت فً ت اٌاٌالاه
قرٌته كٌال بحضور
ٍ
ً
وماوادماة
كلمة الحزب باللغة الكردٌة ل مذكر ً بخصاله ونضاله الاطاوٌال
التلازي لمحبٌه .
ٌذكر أن منظمة الحزب فً المنطوة قد تابلات وضاع رفاٌاوا اا أ.انااء
مرضه وعالجه سوا ًء فً عفرٌن أو فً م اافاً تاركاٌاا ل ووقافات دلاى
جانبه دون كلل ل لكن الموت كان أقو من دراد الحٌا لاد أباو لزاد
الصبور واللنٌد فً وجه الظلم واالستبداد .
تتقدم هٌبة التحرٌر بخالص التعازي لمحبً ورفاق الفقٌاد وناتاماناى
له جنان الخلد .

أسثعٕىٕخ انشٍٕذ
دنُفبن مبمُ

أحٌاها منظمة حزب الوحـد فً
مدٌنة جندٌرح – عفرٌن ل حٌث جرت
مراسم ا فً قرٌة ل كا بحضور
الل رات من أقرباء ال ٌد وأصدقابه .

يف إحٕبء ركشِ سحٕم انفىبن حممذ شٕخُ

قام وف ٌد من منظمة قام لً لحزب الوحـد ٌوم األحد
ٖٕٔٓ 9/ٖ/بزٌار ضرٌحه ووضع دكلٌل من الزهر علٌه ل
حٌث اكتظ المكان بمحبً الفن الكردي والراحل بافً فل .
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شٕخ آيل ٍٔىئ األطشاف انكشدسزبوٕخ ثعٕذ وـُسَص

بمناسبة عٌد نـوروز الوومً الكردي ل أرسل األستااذ ماحاً الادٌان اٌاخ للاً
سكرتٌر حزب الوحـد الدٌموراطً الكردي فً سورٌا ( ٌكٌتً ك بارقاٌاات تا اناباة
مفتوحة دلى قاد ومسإولً األطاراف الاكاردساتااناٌاة الا.اال.اة ( الارباٌاح مسالاود
البارزانً  -الحزب الدٌموراطً الكردستانً PDKل الربٌح الم تر جمٌل باٌ
 منظومة المجتمع الكردستانً  KCKل الساد برهم صالح و كوسرت رساول وهٌروخان دبراهٌم أحمد  -االتحاد الوطنً الكردستانً  YNKك ل مودما ً التبرٌكاات
ل م ولجمٌع رفاق م وأصدقاب م وعموم أبناء ال لب الاكاردي ل ماتاماناٌاا ً لا ام دوام
النجاح والسلاد ل وقابالً فً برقٌاته باللغة الكردٌة :
Hêjayî gotinê ye ku , rewşa Sûriyê ya zor awarte û têkilhev ,
di derbarey liberxwedana gelê me yê Kurd de , li beramber
hêrişên hêzên îslamî yên tundrew û tarî , û rijîma şovenîst û
xwînrêj , hêvî û bawerî li cî ne ku , hûn dê di rola xwe ya
dîrokî de , berdewam bin , rola piştgiriyê bona lihevkirin û
yekrêziya têkoşîna Kurd li Sûriyê , bona Aştî , Azadî û wekheviyê .

مشكض حلضة انُحـذح يف ثهذح كفشصفشح
استمراراً فً ن اطه
السٌاسً وتاواصالاه ماع
الجماهٌر افاتاتاح حازب
الااوحـااد الاادٌاامااوااراطااً
الااكااردي فااً سااورٌااا
مااركاازاً لااه فااً باالااد
كفرصفر – عافارٌان ل
ٌوم األحاد ٕٕٗٔٓ/ٖ/
ل بااااحااااضااااور ح اااا ٍد
جااامااااهاااٌاااري غااافاااٌااار
و ااخااصااٌااات وطاانااٌااة
وساٌااساٌاة واجاتامااعاٌااة
ووف ٍد من األساٌش ل وبلد الكلمة الترحٌبٌة والاوقاوف دقاٌاواة صامات
على أرواح ال داء وتردٌد الن ٌد الكردي ( أي رقٌب ك بتودٌم فرقاة
أطفال كفرصفر الفنٌة ل ألوٌت كلمات :
ٔ -منظمة الحزب فً جندٌرح  -عبدو مسكة .
ٕ -حزب االتحاد الدٌموراطً (PYDك – زوزان مجٌد .
ٖ -منظمة المرأ فً جندٌرح– حلبجة مامو .
ٗ -حزب الوحـد – ر ٌد لبان .
حٌث أ ارت كلمة الحزب دلى أن المركز هو مكان لنا ار الالالام

شباط — آذار 7104م 7272 -ك

مىظمخ انشٕخ مقصُد – حهت
حلضة انُحـذح متبسط وشبطٍب

فً أواخر باط الجاري ار أعضاء من المنظمة
ضمن المجلح المحلً إلدار الحاً فاً حافال لاتاكارٌام
طالب من مدارح الحً وذل ت جٌلا ً للطالب الذاهبٌان
الى المدارح ل حٌث تم التركٌز على التلالاٌام الاماجااناً
واال اد بدور الكادر التدرٌسً المتاواجاد هاناا ل وقاد
بلغ عدد الطلبة المتواجدٌن فً الحفل حوالً / ٔ7ٓٓ /
ل وتم تودٌم هداٌا رمزٌة للمتفوقٌن.
كما ار أعضاء فً المنظمة مع المجلح الماحالاً
فً حملة تلواٌاح الال األطافاال ضامان فالالاٌاات تاوادٌام
المساعد الصحٌة واللمل على رفع الوعاً الصاحاً ل
حٌث أن الحملة بدأت منذ أ ر .وكذل اركوا ضامان
المجلح المحلً فً توزٌع ملونات ضمن فللٌات تاوادٌام
المساعد للمحتاجٌن فً الحً وباستمرار .
ومن ج ة أخر اجتمع أعضاء المنظمة المتواجدٌن
فاً الاحاً أواساط ابااط الاجااري فاً نادو ساٌااساٌاة
وتنظٌمٌة ل تناولاوا فاٌا اا ماجامال األوضااع الساٌااساٌاة
والتنظٌمٌة ومواقف الحزب المختلفة .

والملرفة والتلاون والتنسٌق وزرع المحبة بٌان أبانااء الابالاد ل وأن
افتتاحه جاء .مر لتضحٌات ال لب الكردي و بفضل ال.ور السورٌة
ا اداء وحادات حامااٌاة ال الاب وقاوات
و اداء الاحارٌاة وكاذلا
اآلساٌش.
هذا وأغنى الحفل دلواء قصابد مان ال ااعارٌان حاجاً و دوساتاه
رٌط
جومه وكذل األغانً والموسٌوا الكردٌة ل وفً ن اٌته تم ق
الحرٌر دٌذانا ً بافتتاح المركز ل وتاوابال وفاد قاٌااد الاحازب الاتا ااناً
والتبرٌكات من الضٌوف والحضور .

إحٕبء انزكشِ انثبوٕخ عششح نشحٕم انشبعش سٕذأٓ ررئض
بحضور اللدٌد من األحزاب و المنظاماات الساٌااساٌاة و هاٌاباات
المجتمع المدنً والفلالٌات ال ابااباٌاةل و بادعاو مان حازب الاوحاد
الدٌموراطً الكردي فً سورٌا – ٌكٌتً  -منظمة الحسكة ل تم دحٌااء
الذكر ال.انٌة ع ر لرحٌل ال اعر الاكاباٌار  seydayê tîrêjفاً
مورّ الحزب والذي هو منزل الراحل نفسه وسط حضور جامااهاٌاري
كبٌرل بدأ الحفل بالوقوف دقٌاواة صامات عالاى أرواح ا اداء .اور
الكرامةل ومن .م ألوى األستاذ صالح بارو كالاماة ماناظاماة الاحاساكاة
للحزبل تالها كلمة عابلة الراحل والتً ألواها دارا تٌارٌا ل ومان .ام
ألوى األستاذ دالور زنكً كلمة صادٌاق الاراحال ماتاحاد.اا ً فاٌا اا عان
عالقته بال اعر الراحل .بلدها ألوٌت اللدٌد مان الاواصااباد مان قابال
اللدٌد من ال لراء و من م :صاالاح حاٌادو – خاالاد عامار – حساٌان

ملمًل كما
قام الافاناان
فاااااارحااااااان
ابااااراهااااٌاااام
( أبااااااااو
ماااٌااادٌاااا ك
باااااغااااانااااااء
بلضاا ً مان
قصابد تٌرٌ .
وفً الختاام قاام بالاض رفااق الاحازب بازٌاار زوجاة الاراحال
متحدٌ.ن دلٌ ا عن سٌداي تٌرٌژ وتارٌخه النضالً.

10

شؤون المناطق

الوحـــــدة YEKÎTÎ

العـدد / 742 —742 /

شباط — آذار 7104م 7272 -ك

إحٕبء ُٔو ادلشأح انعبدلٓ  ...مه قبمشهٓ إىل عفشٔه
تودٌراً لج ود المرأ ونضال ا المرٌر فاً
الحٌا واحتفا ًء بلٌدها اللالمً فً ال.امن مان
ر لذار وانسجاما ً مع فكر وسٌااساة حازب
الوحـد الدٌموراطً الكردي فً ساورٌاا فاً
الوقوف دلى جانب المرأ لاكاً تاتاحارر مان
قٌود التخالاف واالضاطا ااد وتاناال حاواوقا اا
اإلنساناٌاة الاطاباٌالاٌاة ل أحاٌات الالادٌاد مان
منظماته اللٌد بؤن طة مختلفة .
فود أحٌت منظمة قام لو لحزب الاوحـاد
المناسبة فً مورّها بالحً الغربً من المدٌنة
بحفال بادأ
بُلٌد ظ ر ٌوم السبت ٕٗٔٓ8/ٖ/
ٍ
ت علاى أرواح ال ا اداء
بالوقوف دقٌوة صم ٍ
وعلى أنغام الن ٌد الكردي ( أي رقاٌاب ك ل
وألوٌت اللدٌد من الكلمات والوصابد ال لرٌة
ودجراء مسااباواات وتاوزٌاع جاواباز وهاداٌاا
رمزٌة ل وكان لا طافاال وفارقاة كاردساتاان
الاافاانااٌااة نصااٌااب ماامااٌااز ماان الاام ا اااركااة
والحضور .
كما أحٌت المنظمة فً الحً ال رقً مان
قام لو اللٌد بذات الوقت فاً قااعاة ال ا اٌاد
سلٌمان لدي باماراسام الباواة ودلاوااء كالاماات
وأ لار ممٌز وقراء برقٌات ت نبة ودجاراء
مسابوات وتوزٌع جوابز وهداٌا رمزٌة ل كما
ار فً الحفل ال اعران أحمد أبو جفٌن و

سردار كلش وأطفال بإلواء قصابد جاماٌالاة ل
وأغناه الفنان قاسم غٌبً بؤغانٌه اللذبة .
أما فً مدٌنة عفرٌن ل أحاٌات ماناظاماات
الحزب اللٌد فً صالة ژٌن باحاضاور ح ا ٍد
جماهٌري ومما.الاٌان عان ماناظاماات الامارأ
ألحزاب أخر ل حٌث ألوٌت كلمات سٌاسٌاة
وأخر عن دور ونضال المرأ بلد الوقوف
دقٌوة صمت على أرواح ال داء مع موسٌواا
الن ٌد الكردي ل وكذل ألوٌت قصابد لرٌاة
ل وغنى الفنان نلٌم باب أغانً جدٌاد عان
المرأ واألطفال وباللغتٌن الكردٌة واللارباٌاة
ل وقدمت الفرقة الفولكلاورٌاة Pêla Kurda
دبكات فلكلورٌة جمٌلة ل وتم تكرٌم الساٌادات
( نجاح محمد سلٌمان ل لراح ماحاماد عالاً
خوجة ل زٌنب ٌخو ل فاطمة محمد ل هٌفٌن
رسول ك تودٌراً لدورهن فً الحٌا ونضال ن
دلى جانب الرجل على م ّر عوود .
وفً السلٌمانٌة – دقلٌم كردستان الالاراق
ل أقامت منظمة الحزب حفالً بمناسبة اللٌد ل
ألوٌت فٌه كلمات عدٌد وجرت فٌ ا حوارات
وأن طة مختلفة .
وفً حً ال ٌخ مواصاود باحالاب أقاامات
منظمة الحزب بمناسبة اللاٌاد نـادو باتاارٌاخ
ٕٗٔٓ ٔٔ/ٖ/ل حضرهاا عادد مان الاناساو

والطالبات الجاملٌات ل ركز فٌ ا الماحااضار
على دور المرأ فً حٌا المجتاماع وتاطاوره
ووقااوف ا ااا دلااى جااانااب الاارجاال فااً باانااابااه
ومساهمت ا فً الحٌا السٌاسٌة .
أما فً مدٌنة الادربااساٌاة – الاجازٌار ل
دعت منظمة الاحازب الاجامااهاٌار وماما.الاً
أحزاب ومجالح محلٌة ل حتفاء باالالاٌاد فاً
حفل رسمً ل دال أن ددار أساٌش الدرباسٌاة
منلت ا من استكمال برنااماجا اا باداعاً عادم
لاالااحاافاال ل وقااد كااان هااذا
وجااود تاارخااٌا
الااتااصاارف مااوضااع امااتاالاااض الااحاااضاارٌاان
واست جان ددار المنظمة ل فً الاوقات الاذي
كان بااإلماكاان دٌاجااد حا ّل لا ا اكاال بالاوااء
ً
عاماوم
ٌوم ٌخ
وتلامل اٌجابً
خاصة فً ٍ
ال لب الكردي وحركته السٌاسٌة .
وفً بلد بلدٌنا – عفرٌن أحٌت ماناظاماة
باحافال
الحزب الالاٌاد باتاارٌاخ ٕٗٔٓ7/ٖ/
ٍ
رسماً وحضاور ماماٌاز ل تضامان أن اطاة
عاادٌااد ودلااواااء كاالاامااات وقصااابااد االاارٌااة
وملرض فنً نموذجً .
هذا وقد أقٌمت أن طة أخر لام تصالاناا
تفاصٌل أخبارها .

َمشكض نهحضة يف قشٔخ ثبسُطخ
افتتح حزب الوحـد مركزاً له فً قرٌة بااساوطاة –
عفرٌن السٌاحٌة الملروفة ل ٌاوم األ.اناٌان ٕٖٗٔٓ/ٖ/
بم اركة جماهٌرٌة وفلالٌات سٌاسٌة ومجتملٌة ل وبالاد
الترحٌب والوقوف دقٌوة صمت على أرواح ال ا اداء ل
ألوٌت كلمات :
ٔ -منظمة الحزب فً عفرٌن  -مروان بركات .
ٕ -حزب االتاحااد الادٌاماواراطاً  - PYDجاٌا اان
حسن .
ٖ -الحزب ال اٌاوعاً الساوري الاماوحاد  -رزكاار
حكمت جوالق .
ٗ -جملٌة االٌزٌدٌن  -أم جمٌل .
٘ -المجلح الوطنً الكردي – مالذ .
 -ٙحزب الوحـد  -حسٌن طرموش .
ركزت على عوامل الوحـد والتآلف ور الصفوف ل م ً
نبة بافتتاح المركز  .وفً الختام تم قطع رٌط الحرٌر من قبل األستاذ ماحاماد
أنور وهو من الرعٌل األول فً الحركة الوطنٌة الكردي فً سورٌا ل واستوبل وفد قٌاد الحازب جاماوع الاما اناباٌان وباادلا ام م ااعار الاود
والمحبة .

بطاقة تهنبة
بمناسبة عيد اإلكيتو ورأس السنة اآلشورية البابلية ،تتقدم هيئة تحرير" الوحـــد " بأجمل التهاني والـتـبـريـكـات
للشعب اآلشوري الكلداني السرياني الصديق وعموم الشعب السوري ،متمنين أن تعاد علينا هذه المناسبة وتـكـون
سوريا في أفضل أحوالها ،تنعم بالحرية والسالم!.
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كهمخ َفبء نهمشأح ادلكبفحخ

 اثزسبمخ أمم َ ...قُٕد اجلبٌهٕخ -آالء إبراهيم
هً األم الاتاً أعادت جاٌاالً طاٌاب األخاالق ل عاظاٌام
التضحٌات والبطوالت والتطللات ل وهً جاملة الحٌاا فاً
البداٌات والانا ااٌاات ل وراباحاة الاذكارٌاات ل هاً األخات
والرفٌوة واألسٌر وال ٌد ل صاحبة رسالة توار.ت ا جاٌاالً
بلد جٌل ل ونسجت خٌوطا ً من الوفاء وع داً ال دنفصال فاٌاه
وال دنفصام .
ً
اباتاسااماة وأمال ل
وهً الجد التً غرست فً األرض
وضلت تارا.اا ً مازرك اا ً ل عاناواناا ً مان عانااوٌان الاوجاود
التارٌخً والحضاريل ألجٌال تناقلته عبر اللصور ل وظال
أحد أهم ركابز تطور المجتملات وتحضرها .
وهً الزوجة الحبٌبة والل ٌوة والصدٌوة ل حافظة البواء
حتى األبد ل ورفٌوة الحٌا وعبو ا الدابم المتاجادد فاً أبادٌاة
المكان .
هً النفح وروح الاحاٌاا الامانابالاث فاً فضااء الاكاون
وحاضنة الرسالة اإلنسانٌاة الاخاالاد وجاواز عاباورهاا دلاى
المجد بابتسامة و.وة وأمال ماتاجادد مافالاماا ً باالاحاٌاا ل هاً
المواتلة والمناضلة وال.ابر المنبل.ة نوراً وحٌا ً فاً الاوطان
أو فً ال تات ل حارسة الحلم وضامنة البواء ل وموقاد ناار
ال.ور ومإسسة الل د الجدٌد ل هً المرأ فً ٌوم عاٌادهاا ل
ماضٌة دلى األمام بخطوات وا.وة ال تنظر للخلف الماتاخالاف
بتاتا ً ل بل تتودم بجدار دلى األمام لتخلع عن ا كال ماا عالاق
ب ا من و.نٌات وملتودات خاطبة عبار الساناٌان وماا فارض
علٌ ا من قٌود وما تكبلت ب ا من عصبٌات جاهلٌة ل مإمناة
بحووق ا التً حفظت اا لا اا كال ال اراباع السامااوٌاة و ارع
حووق اإلنسان ل ومتسلحة بكال ماا أوتاٌات مان قاو وعالام
وملرفة دلى األمام بال تراجع ٌحذوها األمال و.اواة الامادافاع
عن الحق .
ولللنا الٌوم بلد أن قطلت المرأ وطا ً كبٌراً دلى األمام
متخطٌة اللدٌد من اللوبات والحواجز التً كاانات تاواجا ا اا
وكانت مفروضة علٌ ا فً السابق ل وبلدما أصبحنا نتلاماح
أ.ر م اركت ا الفاعلة فً حٌاتنا وعلى مختلاف الاماساتاوٌاات
واأل كال ل ومساهمات ا الكبٌر فً عملٌة الن ضة اإلنسانٌاة
وال.وافٌة واالقتصادٌة والللمٌة واإلبداعٌة التً كاان لالامارأ
دوراً هاما ً وبارزاً ل ولللنا أٌضا ً نر حتمٌة هذا الدور الذي
ال بد وأن ٌكون راسخا ً ومإ.راً ل خاصة وقد اناتا اى عصار
عبودٌة المرأ دلاى األباد وتاخالاصات مان قاٌاود الاجااهالاٌاة
بجدارت ا ودٌمان ا برسالت ا الخالد وقدرت ا على اللطاء .
وفً ٌوم ال.امن من لذار ل ٌوم المرأ اللالمً ل ناناحاناً
دجالالً لكل الماجدات اللاواتاً قادّمان أرواحا ان فاً ساباٌال
تحرٌر الوطن واإلنسان ل ولاكال مان عاذبان فاً الساجاون
والملتوالت وقدّمن أرواح ن قرابٌنا ً عالاى طارٌاق الاحارٌاة
والكرامة ل ونبار للمرأ عٌدها وندعاو لا اا باالامازٌاد مان
التودم واللطاء على ذات الطرٌق لرفلة المجتمع وتطاوره ل
كما نحًٌ المرأ الكردٌة المكافحة فً كافة مجاالت الحٌا .
كل ال كر للنساء الصبورات اللواتً ٌتحامالان الصالااب
وٌج دن لنٌل حرٌت ن وتحوٌق أهداف ن فً غـ ٍد أفضل .
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دلبرا احنىذ انقُِ انعظمّ أمبو حكبو طٍشان؟
د .آزاد أحمد علي*
ثمة قاعدة سٌاسٌة تشاٌار إلاى أناه اذا لام تساتاطاع
مواجهة العاصفة فانحنً لها ،ف ي عاصفة هب أو كاد
ان تعصؾ لدرجة أن انحنى قادة القاوى الاعا اماى  -باا
قادة الؽرب بتعبٌره الواسع  -أمام حكام طاهاران ،الاذٌان
ٌفترض انهم ؼٌار قاادرٌان عالاى حاكام اٌاران باطارٌاقاة
دٌمقراطٌة وشرعٌة.
انجز اتفاق جنٌؾ الخاص بالملؾ النووي االٌرانً فً ساعة عصٌبة ومت خارة
من مساء السب  ،1212211/22لكن الطرٌقة الكرنفالٌة لاحافاا الاتاوقاٌاع ،وماا
صاحبه من عناق حار بٌن ممثلً القوى الع مى ،وخاصة بٌن كٌري وآشتاون ،ان
دا على شا انما ٌدا على ان انجازا كبٌرا واتفاقا استثنابٌا قاد تاحاقاق .لاقاد كاتاب
الكثٌر عن االتفاق  -الصفقة ،لدرجة انه لم ٌعد المتابع قادرا فً األسابٌع واألشهار
القلٌلة الماضٌة ان ٌتصفحها ،والتمعن فً التحلٌال العدٌدة التً تناولتها.
ثمة انجاز وحدث مهم بكا المقاٌٌس ،لكن لصالح أي طرؾ؟ وما السر فً هذا
الفرح الطفولً العارم الذي ساد اوساط الموقعٌن بعد التوقٌع؟ فاكاال الاطارفاٌان قاد
احتفال بالحدث!  .إن المشهدٌة االحتفالٌة المبالػ بها ،وكذلك الدراماا االعاالماٌاة -
السٌاسٌة التً رافقتها ،قد تهدؾ الى التعتٌم على بعض الحقابق ،فالحدث ،وبالتالً
مشروع االتفاق األولً لٌس فً هذه األهمٌة بحد ذاته ،بقدر أهمٌته فاً الاتاماهاٌاد
لقضاٌا سٌاسٌة واستراتٌجٌة أكبر ،ومالمسته لمسابا ذا عالقة عضاوٌاة باباٌاباة
االتفاق وأطرافه.
السؤاا الربٌس الذي ٌطرح نفسه بمناسبة توقٌع هذا االتفاق ،ماذا لو امتلكا
طهران القدرا التقنٌة لصناعة قنبلة نووٌة؟ ما الذي ٌمٌزهاا عانادباذ عان كاورٌاا
الشمالٌة ،أو بشكا أكثر دقة عن باكستان المجاورة ،ومتى كان الادوا الصاؽاٌارة
قادرة على تحقٌق اضطراب كبٌر فً توازن الرعب النووي الذي تام تاثاباٌاتاه باٌان
القوتٌن النووٌتٌن الربٌستٌن بعد الحرب العالمٌة الثانٌة؟
ٌمكن طرح مابة سؤاا فرعً آخر دون الحصوا على اجاباا ماقاناعاة ،لاذلاك
ٌفضا التركٌز على بحث المس لة خارج الموضوع النووي ،أو على تاخاوماه فاً
أقا تقدٌر .وٌستحسن احالة الحدث الى ما ٌشبه نهاٌة دراما طوٌلاة لاعاالقاة حاكاام
اٌران مع الؽرب.
أوا فصا فً الدراما دار حوا مالبسا تاناحاً شااه اٌاران السااباق ،والاتاً
تذكرنا الٌوم بطرٌقة تنحً زٌن العابدٌن بن علً فً تونس .ثم بدأ الحلقة الثانٌة
مع هبوط االمام الخمٌنً من طابرة فرنسٌة فً مطار طهران ،وزٌادة التاوتار باٌان
الحكام الجدد وأمرٌكا اثر احتالا الطالب لسفارتها فً طهران نهاٌاة عاام ،2191
مرورا بالحرب العراقٌة – االٌرانٌة ،حٌث لم ٌاتارك الاؽارب حاكاام طاهاران الاجادد
وحٌدٌن فً مواجهة ن ام صدام (اٌران ؼٌ ) .والملف أنه قاد رافاق الاتاوتار فاً
العالقا الؽربٌة مع ن ام طهران عدم اهتمام باالاماعاارضاة االٌاراناٌاة الاعالامااناٌاة،
واالسالمٌة المختلفة جوهرٌا عن حكم الماللً ،خاصة الكردٌة والٌسارٌة ،تلك التً
ساهم بفعالٌة فً قلب ن ام حكم الشاه ،وتثبٌ اسس ثورة الشاعاوب االٌاراناٌاة.
فقد صنف أؼلب الدوا الؽربٌة من مة مجاهدي خلق ضمن المن اماا االرهااباٌاة،
ومهد موضوعٌا لتفكٌك قوتها ،خطاوة باعاد اخارى لصاالاح الاحاكام الاجادٌاد فاً
طهران ،عن طرٌق ت مٌن المناخ لعزلها ودفعها الى أحضان ن ام بؽداد ،وباالاتاالاً
هبوطها نحو أدنى درجا الضعؾ ،وفقدان القاعدة الشعبٌة ،فالفشا السٌاسً .الى
ان تم قتا وتشرٌد ما تبقى منهم فً معسكر اشرؾ فً السنوا األخٌرة.
فً الجانب اآلخر المثٌر لدهشة المراقبٌن والمهتمٌن والمنطوي على الكثٌر من
التناقض ،نجد اهماال شبه تام للمعارضة الكردٌة االٌرانٌة القوٌة والعارٌاقاة (حاٌاث
انها اسس جمهورٌة فً كردستان اٌران عام  ،)2135وعلى الرؼم من ذلك ف نها
لم تتلقى اي دعم او تعاطؾ من قبا الؽرب األورو – األمٌركً .فبعد ان كان علاى
وشك اعادة اعالن استاقاالا كاردساتاان االٌاراناٌاة باٌان أعاوام(،)2191 -2191
تراجع عاما بعد آخر .تم تصفٌة قٌاداتها بالقتا المبااشار فاً أورباا (ساكارتاٌاري
الحزب الدٌمقراطً الكردستانً فً اٌران د .عبدالرحمن قاسمالاو ،وصاادق شارؾ
كندي) ،اضافة الى ان المتهمٌن بالقتا ٌتجولون فً أوربا بزٌارا 12 « ....
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لماذا انحن  ...تتمة
عما حكومً ودبلوماسً .ان فصوا قصة تدلٌا (الؽرب) لحكام طهران قد
بدأ منذ أكثر من ثالثٌن سنة ولم تنتهً بعد ،دون ان تناتااباهاا اال شاًء مان
الصراع ال اهري والخالؾ ذا الطابع االعالمً والدبلوماسً.
حتى انه قبا عدة أٌام من اتفاق جنٌاؾ تام اعادام عادد مان الاماعاارضاٌان
البلوش (السنة) بتهمة االرهاب ،اضافة الاى أن عامالاٌاا اعادام الاعادٌاد مان
النشطاء الكورد (العلمانً والسنً) مستمر قبا وبعد لقاءا جنٌؾ ،دون اٌالء
اي أهمٌة للحدث المروع من قبا الجها الؽربٌة المختصاة ،ودون اعاتاراض
من احد ،ال المن ما االنساناٌاة االورو -امارٌاكاٌاة ،وال ماماثالاً الاحاكاوماا
المتفاوضة مع طهران .لقد اؼلقوا اعٌنهم تماما ،لدرجة انهم لم ٌو فوا سلسلة
االعداما حتى كورقة فً المفاوضا كالعادة.
الٌمكن ان أكرر ما قٌا بخصوص هذا االتفاق خاصة فً شقه التقنً ،لاكان
ما أود الت كٌد علٌه ،ان الؽرب متمثال فً القوى الع مى قد قدم خدمة سٌاساٌاة
كبرى لحكام طهران ،ف ما هذا الؽرب ساذج ،على الرؼم من نفً هاذه الاتاهاماة
من قبا الوزٌر كٌري فً المملكة العربٌة السعودٌة" :ناحان لساناا ساذجاا فاً
التعاما مع اٌران" ،أو ان القوى الع مى تفتعا هذه السذاجة الستكماا فصاوا
قصتها مع حكام طهران ،وتحقٌق هدؾ مستقبلً ربٌس متمثا فً اعادة ت هٌا
ن ام الماللً سٌاسٌا ،وانقاذه اقتصادٌا ،وفك عزلته ،وهو ما ترجم مؤخرا فاً
ملتقى دافوس االقتصادي  -السٌاسً .وكان بداٌة الطرٌق لت هٌا نا اام الاحاكام
فً طهران لتحقق المزٌد من المنجزا السٌاسٌة والدبلوماسٌة بعد ثالثٌن سنة
من الحكم المطرب.
لقد مر الحدث  -االتفاق كنهاٌة لخدٌعة كبرى ،وتم ادراجه كخاتمة لمشكلاة
وموضوع باه ومستهلك هو (امتالك السالح النووي) .فاذا كان ممثلً الؽرب
لٌس سذجا ،وهم كذلك بالت كٌد ،فمن السذاجاة اٌضاا ان ال نا خاذ مان ماجاماا
سٌرة تعاملهم مع حكام طهران بعض النتابج الجوهرٌة:
أولها ان الؽرب الحاكم الٌن ر الى القضاٌا العالماٌاة بامانا اار أخاالقاً وال
عاطفً ،وانما ٌقٌس المسابا بمعاٌٌر المصاالاح والاناتااباج الاعامالاٌاة ،وحساب
قاعدة :درئ المخاطر وت مٌن المكاسب .وقد نجح حكام طهاران فاً فاهام هاذه
القاعدة ،وتوفٌر اجابا واضحة لها ،خالا عدة عقود .فقاد أثاباتاوا اناهام قاوة
مخالفة على األرض ،قادرة على خلط األوراق ،وقلاب الاحاسااباا االقالاٌاماٌاة،
وتقوٌض السٌاسا األمرٌكٌة والؽربٌة بطرق وأساالاٌاب شاتاى .ان ساٌااساة
الؽرب الراهنة تفتقد الى من ومة قٌم أخالقٌة ،كما انها ؼٌر محملة بماضااماٌان
فكرٌة واضحة ،وهً بعٌدة عن هموم وتطلعا شعوب الاماناطاقاة ،لاذلاك باد
مشوشة ومضطربة وفً المحصلة ضعٌفة وتحتاج الى مساار جادٌاد ،باا الاى
سند اقلٌمً ،إلعادة ترسٌم مسارها .واال ما هو تفسٌر تا ااهار حاكاام طاهاران
بالقوة ،وحتى التهدٌد بإلؽاء االتفاق بٌن فتارة وأخارى ،ساوى حااجاة الاؽارب
لدورهم الجدٌد.
هذا وقد ساهم اٌضا فً تفضٌا الؽرب النسبً لحكام طهران ،فشا النموذج
التركً وعدم استلهامه فً العالمٌن العربً واالسالمً ،كما ان أخطاء االخوان
المسلمٌن فً مصر عجل من اعادة الن ر فً (مشروع التعاطؾ) الاتاجارٌاباً
والحذر ،الستالم تٌار االسالم المعتدا للحكم فً بعض الدوا العربٌة.
أخٌرا ٌبدو ان انقسام الاعاالام االساالماً باٌان دوا ومارجاعاٌاا تاقالاٌادٌاة
(السعودٌة ،مصر ،تركٌا) ،وطبع الحركا الجهادٌة والسلفٌة المتطرفاة باخاتام
(االسالم السنً) ،قد توج حكام طهران كقطب مذهبً أكثر اعتداال ،ومرجعٌاة
سٌاسٌة وروحٌة اسالمٌة منفتحة فكرٌا ،وأكثر تن ٌماا وتاماركازا .لاقاد تشاكاا
موضوعٌا فً العقود األخٌرة قطب مذهبً وحٌد وصلب ،قادر على ان ٌارساخ
الثنابٌة المذهبٌة االسالمٌة ،وٌلبً متطلبا الؽرب المرحلٌة بفعالٌة ،وان عبار
أجندا وشعارا مخادعة.
وفً سٌاق التشكا والتبلور هذا ،تام ماناذ عادة ساناوا تافاهام ومابااركاة
التجاذب الروسً – االٌرانً السٌاسً ،ومتابعة تطوره الى مستوى الاتاحاالاؾ
فً أكثر من مكان ،لٌتحوا الى ما ٌشبه حلؾ أٌدٌولوجً مذهبً أرثوزكسً –
شٌعً لخرق وحدة العالم االسالمً ال اهرٌة ،وتثبٌ انقسامه.
أخٌرا ما ٌستشؾ من حالة ضعؾ الؽرب وانحناباه أماام حاكاام طاهاران ،اناهاا
فقد بوصلة التعاما مع العالم االسالمً فً هذه المرحلة ،وهً التخشى رقعة
الفوضى التً قد تتسع فحسب ،وانما وبالقدر نفسه تخشاى وحادة هاذا الاعاالام
ووفاقه .وفً كلتا الحالتٌن قطبٌة وفعالٌة ن ام طهران مطلوبة ،وهذا ما ٌهمها
فً المقام األوا ،ولٌس مراكز تخصٌب الٌورانٌوم فً اٌران ،الذي ٌدرك حكاام
طهران قبا ؼٌرهم انها محض مس لة (فٌزٌاء تطبٌقٌة).
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غجبء مطهق َدَافع عذَاوٕخ
ستيفن هوكينغ *

كان الفٌلسوف الاٌاونااناً أرساطاو ٌالاتاواد أن الاكاون أزلاً
سرمديل وأن السبب فً عدم تطور اإلنسانٌة بحسب اعتواده هو
وجود الفٌضانات أو الكوارث الطبٌلٌة التً تلٌد الحاضاار دلاى
نوطة الصفر .دن الب ر ٌاتاطاورون الاٌاوم أسارع مان أي وقات
مضىل وملرفتنا تزداد أضلافا مضاعفة وملا اا الاتاكاناولاوجاٌاال
لكن الب ر ما زالت تتملك م الغارابازل وبصافاة خااصاة الادوافاع
اللدوانٌة م.لما كان علٌه الحال أٌام رجل الك اف .هاذا الالادوان
ٌ كل ضرور فً بلض األحٌان للباوااءل لاكان عانادماا تاجاتاماع
التكنولوجٌا الحدٌ.ة مع اللدوان الاوادٌامل تاكاون اإلنسااناٌاة كالا اا
والحٌا بوجه عام على األرضل عرضة للخطر.
الٌوم فً سورٌا ن د التكنولوجٌا الحدٌ.ة فً صاور قاناابال
وأسلحة كٌماوٌة وأخر تستخدم لتحوٌق أهداف سٌااساٌاة ذكاٌاة.
لكن ال ٌبدو من الذكاء أن ن اهد أكا.ار مان مااباة ألاف اخا
ٌوتلونل أو أطفاال ٌست دفون .هنا ٌبدو الغباء المطلاق أو ماا هاو
أسوأ من ذل ل عندما تمناع اإلمادادات اإلنسااناٌاة مان الاوصاول
للمست فٌات التً تبتر فٌ ا أطراف بلض األطافاال بساباب عادم
وجود متطلبات طبٌة أساسٌةل وٌموت األطفال فاً الاحاضااناات
بسبب انوطاع الك رباء .دن ما ٌحدث فً ساورٌاا عامال باغاٌاض
ٌ اهده اللالم كله ببرود دٌد من بلدل أٌن هو ذكاإنا اللااطافاًل
و لورنا باللدالة الجملٌة
عندما أناقش الحٌا الذكٌة فً اللالمل ٌؤتً من بٌنا اا الاجاناح
الب ريل رغم أن الكا.اٌار مان سالاوكاه عابار الاتاارٌاخ لام ٌساع
للمساعد فً بواء األنواع .وعلى الرغم مان أناه لام ٌاتاضاح أن
للذكاء قٌمة وجودٌة طوٌلة األجلل على عكاح الالادوانل ت اٌار
طبٌلة ذكابنا الب ري دلى أن الودر على الامالارفاة والاتاخاطاٌاط
لٌست قاصر على أنفسنا فوطل بل على مستوبلنا الجملً أٌضا.
ٌجب علٌنا أن نلمل ملا إلن اء الاحارب الساورٌاةل وحامااٌاة
األطفالل بلد أن وقف المجتمع الدولً ٌ اهد هاذا الصاراع مان
بلد وهو ٌزدري كل اآلمال وٌدمرها .وكؤب اهد ملانا أطافاال
سورٌال ٌجب علٌنا أن نوول اآلن «كفى».
أتساءل :كٌف سٌبدو مظ رنا أماام الاكااباناات األخار الاتاً
ت اهدنا من الكون السحٌق المج ول فلندما ننظر دلاٌاهل فاإناناا
نراه فً الماضًل ألن الضوء ٌستاغارق وقاتاا طاوٌاال جادا جادا
لٌصل دلٌنا من تل األجسام البلٌد ل وباالاما.ال فاإن الضاوء مان
أرضنا سٌستغرق ذات الوقت لٌصل دلى تل المناطقل الاتاً قاد
ٌكون فٌ ا من ٌرانا وٌتابلناا .ناحان دخاو عالاى هاذا الاكاوكابل
وٌجب أال نلامل بلضنا بم.ل هذه الطرق .كٌف نسمح أل اوااباناا
بملاملة أطفالنا على هذا النحو
قد ٌكون أرسطو مخطبا فً رأٌه حول أن الاكاون وجاد مان
الالن اٌةل ألننا نلرف أنه بدأ منذ ٗٔ ملٌار سنة مضاتل ولاكاناه
محق فً أن الكوارث تلٌد الحضار الب رٌة دلاى الاوراءل وماا
ٌحدث فً سورٌا قد ال ٌم.ل ن اٌة اإلنسانٌةل لكن كال ظالام ٌاواع
ٌم.ل كسرا فً الروابط التً تجملنا ملا .صحٌح أن مبدأ اللدالاة
اللالمٌة لٌح متؤصال فً الووانٌن الفٌزٌابٌةل ولكناه أسااساً فاً
وجودنا واستمرارنال ولوال ذل لفنٌت اإلنسانٌة منذ أمد بلٌد.
* مإلف كتاب «تارٌخ مختصر لالازمان»ل وأساتااذ الارٌااضاٌاات
السابق فً جاملة كمبرٌدد.
جارٌااد ال اارق األوسااط اال.اانااٌااـاان  ٔ7ااباااط ٕٗٔٓ  -خاادمااة
«وا نطن بوست »ـ اللنوان األسااساً لالاماواال " ال باد مان إناهااء
الحرب فً سورٌا "
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احملذداد انىضبنٕخ حلضة انُحـذح ( ٔكٕزٓ )

دلدار قامشلوكي

لٌست السٌاساة صاراع باٌان ال اٌااطاٌان
والمالبكاةل وعالاٌاناا االصاطافااف دوماا ً ماع
المالبكة ضد ال ٌاطٌانل بال .اماة ساٌااساات
وماامااارساااتل و.اامااة مااتااضااررٌاان ماان تاالا
السٌاسات هنا وهنا ل .مة وطن و.مة الاب
وأرض ومصااالااحل .اامااة العاابااٌان مااحالااٌااٌاان
وخارجٌٌن .تتغٌر السٌاسة بتغٌر كال هاإالء
– بلض م أو كل م – وحدها الاماصاالاح هاً
ال.ابتة .ما ٌلنٌنا هنا مصالح ال لب الاكاردي
وهً األساح فً أي عامال نضاالاً .لاذلا
ف.مة محددات نضالٌاة ٌساتاناد دلاٌا اا (حازب
الوحد ك فً مواقفه وممارساتهل وهو ٌالاتاماد
األسح التالٌة فً عمله.
= ٌر حزب (الوحد ك بؤن بانااء الاذات
الحزبٌة أمر م روع لكل حزب رٌاطاة أن
تكون بوسابل م روعاةل وباؤدوات حازباٌاةل
ولٌح على حساب دماء الكردل أو مصالح م
الووماٌاة .لاذلا فامان غاٌار الاماواباول خالاق
تجاذبات وتناحرات فاً الاماجاتاماع الاكاردي
ألهداف حزبوٌة بحتة.
= خٌارات الاحازب سالاماٌاة باالاماطالاقل
تستند على رفض .وافة التخوٌن وزرع الحود
والكراهٌةل ونبذ التطرف واللنف الذي ٌلنً
بالضرور زرع اإللفة والاماحاباةل وتارساٌاخ
.وافة التسامح والوبام .وتل قانااعاة راساخاة
غٌر مارتاباطاة باالازماان أو الاحادث كاونا اا
تنطلق من اعتبار أن قو المنطق التً ٌتماٌاز
ب ا دعا الدٌموراطٌة كوسٌالاة تافااهام وبانااء
تتفوق على منطق الوو اللسكرٌة التً ٌتمٌز
ب ا االستبدادٌون كسالح فت وهدم.
= ٌنطلق من مابادأ أن اناتازاع الاحاواوق
الاام ا ااروعااة لاال ا االااب الااكااردي ٌااتااطاالااب
بااالضاارور تااحااوااٌااق وحاادتااه السااٌاااسااٌااة
والمجتملٌة أوالً وقبل كل ًءل لذل سالاى
دوما ً دلى تؤطٌار نضاال الاحاركاة الاكاردٌاةل
وتؤسٌح المارجالاٌاة الاكاردٌاة ماناذ ساناوات
عدٌد  .لذا فال مصلحة للحازب فاً تالاطاٌال
أي ماان األطاار الااوحاادوٌااة الااكااردٌااة سااابااواا ً
(التحالف الادٌاماواراطاً الاكارديكل وراهاناا ً
(المجلح الوطنً الكرديل الا اٌاباة الاكاردٌاة
الللٌااك بال عالاى الالاكاح تامااماا ً فالالاحازب
مصلحة ذاتٌة (حزبٌةك فاً تافالاٌالا اا لاكاون
وحد الكرد هً خندقه الذي ال بادٌال عاناهل
ومن غٌر الملاواول أن ٌاتاساباب فاً تا ادٌام
خندقهل وٌبدو ذل واضاحاا ً مان باروز دور

الحزب عند تفلٌل هذه األطرل وتراجع دوره
وظ وره على الساحة عند تلطٌل ا .واللكاح
باللكحل فكلما أرٌد تلطٌل أحاد هاذه األطار
أو كلٌ ما ٌتم التغٌٌب المتلمد لادور الاحازب
فٌإدي ذل بالتالً دلى تالاطاٌال أحادهاماا أو
كلٌ ما مما ٌخلق انطباعا ً محواا ً باؤن الاحازب
هو المست دف األساسً من عملٌة الاتالاطاٌال
تل بوصد ت وٌه م روعه السٌاسً  -الاذي
ٌتلارض مع م ارٌع التابالاٌاة الساٌااساٌاة –
ولٌح المست دف أي طارف لخار كاماا ٌاتام
ً
خااصاة أن م اارٌاع
التروٌ له أو دظ ارهل
التبلٌة ٌكمن اختالف ا فً صاراعااتا اا حاول
النفوذل وهً دن اختلفت فً مرجلٌات ا فا اً
تت ابه بالمضمون والوسابلل وتلطاً ناتاابا
متواربة.
= ٌاوا ّر الااحازب باؤنااه ال باد مان تاواادٌاام
تنازالت لاناتاماكان مان تاحاواٌاق أٌاة عامالاٌاة
وحدوٌة سواء بؤ كال ا السٌاسٌة (األطرك أو
التنظٌمٌة (االندماجٌةكل وله سجل زاخر فاً
هذا المجالل فود تاماكان مان تاؤساٌاح حازب
قوي بامكاناته التنظٌمٌاة والساٌااساٌاة كاناتااد
لاالااماالااٌااة وحاادوٌااة – ودن اااباات ا ااا باالااض
اإلخاافاااقااات  -وكااان ٌضااحااً عاالااى الاادوام
ب خصٌته الحزبٌة فً كا.اٌار مان الاماواقاف
لتحوٌق االتفاق الاكاردي (اخاتاٌاار مار احاً
الكرد فً انتخابات مجلح ال الاب الساوري
عام ٔ99ٓ/م /كم.الل اختٌار مم.الاً الاكارد
فً دعالن دم قل السلو نافاساه حاالاٌاا ً فاً
المجلح الوطنً الكردي ..........الخك.
= ٌإمن بؤنه ٌمكن حل كافة الوضاٌا عان
طرٌق الحوارل وهو الخٌار األم.لل وٌتطلاب
فوط توفر الرغبة الجاد واإلراد الحاواٌاواٌاةل
لذل فا او ٌاتاسااماى رافضاا ً االناجارار دلاى
الم اترات والترا وات االعاالماٌاةل أو الارد
حتى على الحاماالت الاتاً تساتا ادفاه .لاٌاح
لصحة تل الحمالتل أو للدم قادر الاحازب
على الردل بل ألنه ٌلمل على تذلٌل اللواباات
وت ا ااٌاابااة األجااواء لاالااوصااول دلااى ال ا اادف
المن ودل وال تحٌده عن ذل محاوالت دل ابه
بوضاٌا هام ٌةل أو جره دلى مواقع غٌر تلا
التً ٌبتغٌ ال والتاً تالاتابار تالا الاحاماالت
جزءاً من ا.
= ٌر الحزب بؤن التنااقاض الارباٌاساً
هااو بااٌاان ال االااب الااكااردي ومضااط ا اادٌااهل
وبالتالً بٌن أدواتٌ ما (األدا النضالٌة للكارد
متم.لة بحركته الاوطاناٌاةل وأدوات السالاطاة
الوملٌة والج ات ال اوفاٌاناٌاة والالاناصارٌاةل
أضٌفت دلٌ ا ماإخاراً الاتاٌاارات السالافاٌاة –
التكفٌرٌةك ل لذل فإن االختالف فً وجا اات
الاانااظاار والااماامااارساااتل كااذل ا الااخااالفااات
السٌاساٌاة باٌان األحازاب الاكاردٌاة كاؤدوات

نضااالااٌااة ال ٌااباارر تااناااحااراتا ااال والااتاارا ااق
االعالمً فٌما بٌن ال م ما بلغت درجات تل
الاخااالفاات أو االخااتاالفاااتل فضاالً عاان أن
الكٌ.ر من تل االت امات المتاباادلاة أو الاتاً
تؤتً من جانب واحد ال ٌباررهاا أي ماناطاق
سٌاسًل أو غٌر قومٌة وحر وطنً.
= ٌر بؤن الحدود الدولٌة الاتاً قسامات
الكرد أرضا ً و لباا ً هاً ماحاصالاة إلرادات
دولٌة م ٌمنة على الواقاع الالاالاماً باؤسارهل
ولٌح فً األفق بوادر دزالتا اا أو تاغاٌاٌارهاا
لذل فإن الوضٌة الكردٌة ارتباطات عضاوٌاا ً
بالوضاٌا الداخلٌة ضمن دطاار تالا الاحادود
لتتخذ بلداً وطنٌا ً عاماًل وبناء علٌه ف و ٌولاً
االهتمام األساسً لمسؤلة التاغاٌاٌار والاتاحاول
الدٌموراطً الاداخالاٌاة الاكافاٌالاة باحال كاافاة
الوضاٌا الوطنٌة بما فٌ ا الاواضاٌاة الاكاردٌاةل
لذل ف و لم ٌنضم دلى المحاور الكردستاناٌاة
سابوا ً والحوا ً  -على الرغام مان الاماحااوالت
الح.ٌ.ة من قبل كافة هذه المحاور لجره دلٌ اا
 لٌح ت كٌكا ً بوطنٌت ا أو دخالص ا للمسؤلاةالوومٌة الكردٌة والكردستانٌةل ف و لم ٌاإمان
ٌوما ً بنظرٌة تل المحاور الاواابالاة باؤن .اماة
"مالبكة " فً هذا المحورل و" ٌاطٌن " فً
المحور اآلخرل بال ألناه ال ٌاماكان الارهاان
على تالا الاماحااور فاً تاحاواٌاق الاتاغاٌاٌار
المطلوب الختالف ظروف ومصالح كل بالاد
ماامااا ٌاانااتا اخااتااالفاا ً فااً للااٌاااتا ااا وأدواتا ااا
وعالقات ا من ج اةل وألن الاتاماحاور داخال
الحركة الكردٌة بوجود تٌاارات كاردساتااناٌاة
ماان م ااارب فااكاارٌااة مااتااخااالاافااةل ومصااالااح
سٌاسٌة متضاربة أحٌااناا ً ٌاخالاق مازٌاداً مان
الت رذم وال واق من ج ة .انٌةل وهو ٌسالاى
باادالً ماان ذل ا دلااى بااناااء عااالقااات أخااوٌااة
متوازنة مع الجماٌاع عالاى أسااح االحاتارام
الماتاباادل واحاتارام خصاوصاٌاة كال جازءل
وخٌاراته.
= ٌر بؤن نجاح أٌاة قضاٌاة ال ٌارتاباط
فوط ب رعٌت ال أو اإلخال ل ا والتضاحاٌاة
فً سبٌل ا فحسب ل بل فً كسب المزٌد مان
األصدقاء ل ال لذل فا او ٌاباحاث دوماا ً عان
أصدقاء حوٌوٌٌن للوضٌاة الاكاردٌاة ل أولابا
الذٌن ٌرون بؤن من مصلاحاة ساورٌاا وطاناا ً
و لبا ً دٌجاد حل عادل لا اذه الاواضاٌاةل ولام
ٌتحولوا دلى أدوات طٌلة فً أٌادي الاجا اات
التً تضط د ال لب الكردي وتطمح هوٌتاه
الوومٌةل أو تل التً تستا ادف وجاودهل ولام
ٌساااهاامااوا فااً ازدٌاااد ال اارخ بااٌاان الااوااو
الساٌااساٌاة ساواء الاكااردٌاة مانا ااال أو عالااى
ً
عامة.
المستو الوطنً السوري

14

آراء ومواقف

الوحـــــدة YEKÎTÎ

انذديقشاطٕخ ثبنكشدْ !..
صالح علمداري

العـدد / 742 —742 /

شباط — آذار 7104م 7272 -ك

انكشدْ اخلبئت عهّ طبَنخ انزفبَض
حسين قاسم

بالبساطة المل ود للكردي الخابب على طاولة التفااوض.....
َولَ ُع الكرد بالحرٌة دفل م دلى أحضان األحزاب والساٌااساة واألخاٌار
هذه لن تستوٌم دال بوجود الدٌموراطٌة فً هٌكل ا و مفاصل ا ل فوللوا با اا الكردي ٌخسر على طاولة التفاوض ما ٌربحه فً الخنادق.
بالخفة المتوقلة من ربطة اللنق المرفوعة من عاهة الٌد دلاى
أٌضا ً ل لكن م مع األسف ل لم ٌن لوا من مناهل الدٌموراطاٌاة هاذه ٌاوماا ً ل
ولم ٌت رّبوا من .وافت ا ولم ٌالمسوا روح ا ولم ٌاماارساوهاا مانا اجاا فاً األلفاظ والل ود المبتور  .....ال وعوداً ٌخفً عوراتنا ونواقصاناا
التلامل البٌنً وال فً اللالقة بٌن "التحت" المواد و"الفوق" الوابد ل فبوٌات وسوء تلابٌرنا .
غرٌبة عن م رغم تواجدها فً حٌات م م.ل لاوحاة جاماٌالاة ٌالالاواونا اا فاً
بالنلاح المستوطن على حافة ال ٌخاوخاة دلاى باوااٌاا الالامار
صدور بٌوت م ل ٌحبون ا فً المحسوح ل لكن م ال ٌاتالاامالاون مالا اا فاً المتؤمل دفنه بإنجاز وبطولة لم تكان .....ال أحاالماا ً ٌاغاناٌاناا وال
أوهاما ً ت غلنا عن الوقابع اللنٌد ل ال البطوالت قادر على دلاغااء
الملموح...
الدٌموراطٌة  ...تل البدعة اإلغرٌوٌة التً ُترجمت الى حاكام ال الاب الماضً وال الحاضر قاد ٌر على تصفٌر الذاكر .
لطفل مدلل صورته فً قااماوح
من ال فاه والخدود المتورمة
ٍ
منذ قرون وتحولت فً ملظم المجتملات والدول دلى .وافة ناظمة للتلامال
ً
طاغٌة على مفرداته السٌاسٌة  .....لكل فكر ٍ ا ادابا اا
التضحٌة
والحوار بٌن اآلراء المختلفة ومراتب المسإولٌة الاماخاتالافاة ودلاى سالاو
ٌؤخذ باألك.رٌة وٌحافظ بنفح الوقت على األقلٌة ل ودلى من فاً اإلدار وقدٌسٌ ا ل حتى أب ع األفكار ......عاودوا دلاى احاتاكاام الالاوال
والحكم الر ٌد ل ودلى ممارسة أخرجت اللالم من رباواة الادٌاكاتااتاورٌاات وهدبوا صخب تضحٌاتكم.
فً جنٌف ٕ كان التمٌ.ل الكردي م ووحٌ با ااجاح اإلناجااز
والمستبدٌن الى رحاب الحرٌة واالزدهار  ..ودلاى سالاطاان اماتاد خاالل
ٌ
تالاماٌاذ ماتاؤهاب
الورن األخٌر على ملظم مساحة اللالم ودوله من ال ند ومالٌزٌا  ...ارقاا ً الخالد لبطول ٍة فردٌة لتوصٌف متؤمل ....التارٌخ
دلى انكلترا وأمرٌكا ...غربا ً ل توقفت – هذه البدعة  -عالاى ساور الاباٌات ٌسجل لوفدنا ما كان ٌتؤمل أن ٌنجزه.
الكردي ولم تظ ر على ا ت م دال محجاوباة او ُم اوّ ًاة او م اوّ هاة ..
أي دنجاز ٌخترق او ٌتاجااوز عاوال الاماإساساة دلاى تاجاساٌاد
حٌث ال زال البلض الكردي ٌلتبرها موضة سٌاسٌة ل فٌؤخذ ب اا دلاى أن مواصفات الوابد المل م الذي عنده تتوقف أقالم الاتاارٌاخ وأوراقاه
تنت ً صالحٌت ا ل والبلض ال.انً ٌلتبرها عباء تجذب الامالاجاباٌان فاً وبه تحل كل عٌوب ال لب وأمراض المجتمع  ....هو عو ٌل ٌغرد
الدبكة الحزبٌة فٌرتدٌ ا ل والبلض ال.الث ٌلتبرها دا ًء وفٌروسا ً ٌصاٌاب خارد التارٌخ وال ٌحترم ال منطوه وال صٌرورته.
اللمق ال لبً والحازباً وٌاد الامانااصاب والالاروش فاٌاتاحاا ااهاا ل
لم تسلف ال الخبر الطوٌلة المتراكمة والمنسٌة أحٌاناا ً تاحات
والبلض الاراباع ٌاراهاا اواراء أورباٌاة مان سااللاة ساواراط وأباٌاواراط وهن ال ٌخوخة .
ٌ
وتحدٌث للتوالٌد واألعراف فٌل ث خلف ا ...
واالقتران ب ا تطلٌ ٌم لل ّنسل
و ال ربطات اللنق الزاهٌة التً اهدت م مة دضافٌة لواٌااما اا
الدٌموراطٌة الكردٌة ال زالت ضمن حادود ال الاار تالااناً الاتاباساٌاط بم ام حبل الم نوة لوف ٍد دن لم ٌحوق ل لبه ما هو مطلوبٌ منه .
والتسطٌح والت وٌه ولم تاتاحاول دلاى .اواافاة وماماارساة عالاى األرض ل
وال السجل الحافل لمواوم ٍة فً زنزانات نظام البالاثل تاراكام
والسبب ببساطة هو غٌاب اآللٌات الاتاً ٌاماكان أن ُتاماارح وفاوا اا .أبٌ النضاالت ٌصح وسٌلة لالست.مار لكن ا ال تصح كمٌزان الحتاكاام
ولمجرد أن ٌبتسم ألطفاله وٌناقش زوجته ولو فً أمور الطبخ ٌلتبر نفساه اللول ل تنادٌنا ل تناجٌنال تؤملنا لحظة الصحاو ان ال تاناساوا ٌاا
ربّ أسر دٌموراطً ل وسكرتٌر منذ نصف قرن ٌمازح رفاق الواعاد قاد أن الدٌموراطٌات الحدٌ.ة ال تتحمل زعامات كبٌر .
الحزبٌة فً اجتماع ل م ل فٌلتبر نفسه قابداً دٌموراطٌا ً ل أحزاب كاردٌاة
لن دأ قلٌالً .....لٌح الحال أن ناغاادر الاطااولاة دلاى عازلاتاناا
َتغرق فً المحسوبٌة ل تغٌب فً هٌكلت ا وهٌبات ا أٌة للٌة لالنتخااب حاتاى الكردٌة المل ود ونبدأ المماحكات الحزبٌة ون لر بالن و لسلاب
فً اختٌار السكرتٌر ل بال حاتاى الاماواقاف والاماواررات تاتالاوااهاا عابار بلضنا بضع رفاق أ.ناء عبور غٌمة مفترضة ونساطار الاباٌااناات
الرسابل  .ل تسمً نفس ا بالدٌموراطٌة ل مجالح حزب تسماً نافاسا اا الداعٌة دلى الوحد الكردٌة لننفً كل ت ماة أو دصاباع فاً أزماة
مجالح لب  ..ل أندٌة واتحادات رٌاضٌة تذٌّل أسماإها بالدٌموراطٌة
صغٌر تلصف ب ذا الحزب أو ذا ....
ّاة
م
ل حتى وصل الاحامااح لاد الابالاض باتاساماٌاة الاكارد كالا ام بااأل
ً
لٌح الحل أٌضا أن نلجؤ دلى أخوتنا فً قندٌل أو السلٌمانٌة أو
األماة
الدٌموراطٌة ل علما ً أن الملاجم نفس ا تخلو من ملانً ومارادفاات
ً
هولٌر نحسم خالفا أو نإسح ل م  ....دننا مرادفاتكام فاً الضافاة
ل
ماكاان
الدٌموراطٌة  ..ل الدٌموراطٌة هذه لم تكن صفة وال مٌز فاً أي
األخر وفً الحافة األخر ل نحن بٌ كم وحلٌفكم وبلضٌ مان
ً
بل كانت دابما ً
.وافة وسلوكا ً ومن جا ً وصاراعاا ً باٌان األقالاٌاة و األغالاباٌاة تارٌخكم المجٌد.
ضمن دطار المصلحة اللامة ال تنت ً بلملٌة انتخاب وتحوٌق أغلبٌة أبداً ل
الحل ال ٌكمن أٌضا ً فً اإلدارات المافاروضاة عالاى األرض
الاحارب
فالنازٌة األلمانٌة وصلت الى البرلمان باالنتخاب واتاخاذت قارار
فً لحظة زمنٌة غٌر برٌبة سبوت جنٌفٕ بٌوم واحد ل عاناونا اا
باألغلبٌة ل لكن ا جلبت على بالدها الكوارث ...
المت افتون على المجلح اآلخر بذكر دعالن جم ورٌاة ما اابااد
وأخٌراً تبوى الدٌموراطٌة كما هً دون اقتطاع من ا وال تحرٌف فاٌا اا ٕٔ ٔ9ٗٙ-ٔ-ل الحلم الذي من المفاتارض أن ٌاناضا اروطاه
وال التفاف علٌ ا ل تبوى حاجة مجتملٌة ملحة مان أجال تاطاوره الافاكاري وملطٌاته وتفاصٌله وأن ٌست ف ملالم البٌبة الوادمة وأن ٌاكامال
واإلداري ل ولكن ا قطلا ً لاٌاسات وصافاة جااهاز ولان ت افاً الامارضاى زمان الاجاانااٌان الاامافااتاارض قااباال قاادومااه لااٌااكاتااب لاه الاادٌامااومااة
المزمنٌن المدمنٌن على .وافة الراعً واللصى والرعٌة ل فالاذٌان عاا اوا واالستمرار .
فً ظل االستبداد والدٌكتاتورٌات والكبت والرعب عووداً ل مان الصالاب
الحل أٌضا ً بلٌ ٌد عن أفاق تاوظاٌاف الاما اروع الاكاردي فاً
أن ٌنولبوا الى دٌموراطٌٌن وأحرار  ..واألصح و األجاد أن نالاوّ ل فاً أجندات غٌر نظٌفة  ......ال الب ار وال حاتاى ال اجار والاحاجار
ذل على أجٌالنا الوادمة ل فنضٌف دلى مناه تربٌت م وتللٌم ام ماواررات لٌسامحنا لو خطونا خطو ً فً هذا المسار ال ال .
حووق اإلنسان والسلو الدٌموراطً  ...والدٌموراطٌة.
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أضواء كاشفة  ...تتمة
ٌعٌشونها  ،إال أناهام كالاماا دعاوا إلاى الاماسااواة فاً
المواطنة واستعادة الجنسٌة التً جرد منها الكثاٌارون
 ،كلما جوبهوا بتهمة االنفصالٌة  ،وكلما رفعوا شاعاار
( الحرٌة للمعتقلٌن السٌاسٌٌن فً ساجاون ساورٌاا )
واحترام حقوق االنسان  ،كلاماا اتاهاماوا باالاعاداباٌاة ،
وكلما طالبوا التعلم بلؽتهم األم  ،كلما نعتاوا بااإلسااءة
إلااى الااعااروبااة ووحـاادة الاابااالد  ،فااكااان خااٌااارهاام
الاامااوضااوعااً والااطاابااٌااعااً هااو خااٌااار الاامااعااارضااة
الدٌماقاراطاٌاة باعاٌاداً كاا الاباعاد عان لاؽاة الاعاناؾ أو
استسهاا حاماا الساالح فاً وجاه الادولاة  ،بصارؾ
الن ر عن إعوجاج ن امها وفساد حكومااتاهاا  ،وذلاك
بخالؾ الاباعاض مان الاماعاارضاة وخااصاة جامااعاا
سوؼ وتساوغ الاعاناؾ
اإلسالم السٌاسً  ،تلك التً ع
ً
مدعٌة ب ن األزمة – القضٌة فً سورٌا ( ال تاحاا إال
بالقوة  ، ) ...ماماا حاماا أكاراد ساورٌاا عاماوماا ً إلاى
التحف إزاء هكذا توجه ونواٌا كشفها تامااماا ً وصارح
بها أكثر من مراقب عام ومرشد إخوانً .
إن نبذ أكاراد ساورٌاا لالاعاناؾ أو الارهاان عالاى
الخارج  ،دفع بالبعض ذوي الانافاوذ مان الاماعاارضاة
السورٌة إلى التحاما عالاٌاهام  ،وباذا جاهاود كاباٌارة
متشعبة ومتواصلة للنٌا من حراكهم وتاللاؾ ووحـادة
صفوفهم  ،وتسخٌر ماكنة اإلعالم والدعاٌاة لاتاشاوٌاه
صورتهم لدى الرأي العام  ،لإلٌحاء ب نهم أي الا ركارد
 ،وخصوصا ً الفصٌا الفالنً منهم ٌ ،شاكالاون عااباقاا ً
وخطراً على وحـدة وسالمة سورٌا وطموحا أهالاهاا
وثورتها فً الحارٌاة والاكاراماة  ،حاٌاث ٌالاتاقاً هاذا
التوجه الشوفٌنً لادى الاباعاض مان الاماعاارضاة ماع
سٌاسا الن ام الممنهجة وأالعٌبه الكثٌرة  ،فاٌا اهار
وجهان لعملة جدٌدة تافاوح ماناهاا راباحاة االساتاعاالء
القومً والعنصرٌة ٌ ،جري التروٌج لها عابار أدوا
وإخطبوط إعالمً تقؾ وراءها أكثر من دولاة وجاهاة
على الصعٌد اإلقلٌمً .
التراجٌدٌا الكردٌة فً المنطقة فٌما مضى تاجاساد
جانب منها بتوصٌؾ أكاراد الاعاراق با ناهام ( عصااة
متمردون  ،قطاع طرق  ،إنفصالٌاون  ،جاٌاب عاماٌاا
فااً الشااماااا  ...الااخ ) وزعااٌاامااهاام الاامااال مصااطاافااى
الاابااارزانااً هااو ( مااال أحااماار  ،شااٌااوعااً ورجااا
السافاك  ، ) ...فلم تبقى مفاردة نااباٌاة فاً قاواماٌاس
العربٌة إال وحاولوا إلصااقاهاا باقاادة ورماوز الاكافااح
التحرري الكردي  ،مع معزوفة ( كلنا إخوة فً الادٌان
والوطن وأنتم أحفاد صالح الدٌن  ...أما أولبك الانافار
من المتمردٌن فهم األعداء وٌجب القصاص منهم ) ،
وكذلك الحاا مع أكراد إٌران سواء فً عهد الشااه أو
آٌا هللا  ،ولٌشهد وقتنا المعاصر ومنذ ثاالثاة عاقاود
ونٌؾ حمال إعالمٌة تركٌة قدٌمة تتجادد باٌان حاٌان
وآخر وكلها تصب فً خانة طمس الاقاضاٌاة الاكاردٌاة
فً تركٌا وتوصٌؾ كفاح الشعب الكردي هانااك الاذي
ٌقاارب تاعاداده الـا  11/1مالاٌاون نساماة باالاقاوا أن
( الوجود لقضٌة كاردٌاة باا ثاماة مشاكالاة ماع حازب
العماا الكردستانً )  ،وهاناا ٌاجادر الاتاذكاٌار بادرجاة
الصفاقة والفبركة التً انزلقا إلاٌاهاا باعاض وسااباا
اإلعالم  -قبا أعوام خالا – عانادماا حااولا إلصااق
جرٌمة اؼتٌاا الشخصٌة العالمٌة أولؾ بالماه باحازب
العماا الكردستانً وزعٌمه الساٌاد عاباد هللا أوجاالن
الذي الٌزاا معتقاالً فاً ساجان انافارادي فاً جازٌارة
إٌمرالً منذ  24عام  ،وكذلك ربط وإلصاق ماحااولاة
اؼتٌاا بابا الفاتٌكان بالسٌد تسلاٌام تـاوره – الامافاكار
الذي اضطر مؤخراً لالؼتراب تجنبا ً للعسؾ القاضااباً
فً بلده .
ما تشهده سورٌا الٌوم ومنذ قراباة أعاوام ثاالثاة
تنطبق علٌه صفة تراجٌدٌا العصر من حاٌاث كاارثاٌاة
الحالة اإلنسانٌة  ،فالمرصد السوري لحقاوق اإلنساان
– لاه مصااداقاٌاتااه – ٌاؤكااد با ن عادد الاقاتاالاى باالاػ 1
 123////مابة وأربعون ألؾ من باٌاناهام 19///1
طفا  ،أما الاجارحاى والاماعااقاٌان فاحادث وال حارج ،
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مالٌٌن السورٌٌن نزحوا وهجروا من منازلهم  ،مبا
األلوؾ من الخٌم المنصوبة فً أراضاً دوا الاجاوار
تكت بالاالجاباٌان الساورٌاٌان لاٌاكاابادوا عاذاباا الاذا
والؽربة  ،ناهٌك عن البرد القارص  ..ومنهم مان فاً
العراء !!
حدابق حلب وؼٌرها من المدن تحول إلى مقابار
بال شواهد  .. ،وجثامٌن الكثٌر الكثٌر من الساورٌاٌان
ال تزاا تح أنقاض األبنٌة المدمرة تتفساخ وتاتاحاوا
إلى جثث  ..،هذا جانب من توحش نا اام الاباعاث فاً
المضً بخٌاره األمنً العسكري ماع شاعاباه  ،والاذي
ٌ بى اإلصؽاء إلى رأي آخر  ،فٌبٌاح كاا شاًء باؽاٌاة
بااقااابااه فااً الااحااكاام واسااتاابااثاااره بااالساالااطااة  ،مصااابااا
بفاٌروس الؽرور بال أدناى شاك  ،تاقاابالاه ماعاارضاة
سٌاسٌة ؼبر متللفة ومشتتة  ،وأخرى مسلحة تطاؽاى
علٌها ( فتاوى شرٌعة ) ٌاطالاقاهاا أماراء كاثار لاٌاس
للشعب السوري فٌها ناقاة أو جاماا  ،فاتاخارج ثاورة
الشعب عن مسارها  ،تلك الثورة ـا االناتافااضاة الاتاً
أطلقها أطفاا درعا الجرٌحة طلبا ً للحرٌة والكرامة .
لقد با الشعب السوري منهكا ً ـ وال نفع للاوعاود
ـ ٌبحث عن مقوما الحٌاة أساسا ً  ،وإٌقاؾ صانااعاة
المو أوالً  ،ومن ثم لٌطرق مماثالاوه أباواب مارحالاة
جدٌدة فٌها تحوا ٌ نوعً لالنتقااا إلاى ساورٌاا جادٌادة
ون ام حكم جدٌد  ،ومن هنا كان قرار موافقاة اإلخاوة
فً قٌادة االبتالؾ المعارض بفتح الحوار والاتافااوض
مع الن ام والجلوس مع وفده لالاتابااحاث  ،وإن كاان
ذلك بإٌحاء ودفاع واضاحاٌان مان الاوالٌاا الاماتاحادة
الشرٌكة مع روسٌا االتاحاادٌاة فاً رعااٌاة الاماؤتامار
الدولً وترتٌبا العاماا بااتاجااه إٌاجااد حاا ساٌااساً
لألزمة السورٌة .
الشعب السوري فً ٌومنا هذا  ،با شا ناه شا ن
شعب كردستان العاراق إباان حاكام نا اام الاباعاث فاً
بااؽااداد الااذي لاام ٌااتااردد فااً قصااؾ الااكاارد بااالسااالح
الااكااٌاامااٌااابااً ( 25ـا  291212199ماادٌاانااة حاالاابااجااة
وؼٌرها ) وراح ضحٌته بٌن لٌلة وضحاهاا أكاثار مان
خمسة آالؾ قتٌا وضعؾ ذلك جرحى ومشوهٌان ....
وكذلك حمال األنفاا ال المة التً شارد عالاى إثارهاا
مابااا األلااوؾ وقااتااا عشاارا األلااوؾ ماان الااكاارد ،
ثمانٌة آالؾ فقط من البارزانٌٌن  ،ولم ٌاحارك الاعاالام
االسالمً والمجتمع الدولاً سااكاناا ً  ..،وفاً حاٌاناهاا
أٌضا ً  ،جاماٌاع الامانااشادا وتاقادٌام أوراق الاوثااباق
والصور لم تجد نفعا ً  ،ف ضحى جلٌا ً للسااساة والاقاادة
الكارد أن صاب الالاوم عالاى األسارة الادولاٌاة وشاتام
الاروس واألماارٌاكااان دلااٌاا عااجاز وقصااور فاً فااهاام
محددا السٌاسة الدولٌة ومصاالاح الشاركاا عاابارة
القارا .
مؤشرا البوصلة كما تبدو  ،توحً ب ن ال تاقادم
حقٌقً فً مسار الحا السٌاسً لاألزماة إلاى حاٌان :
التحقق من إزالة كاما ترسانة األسالاحاة الاكاٌاماٌااباٌاة
التً ٌمتلكها وٌسٌطر علٌها الن ام القابم فً دمشق ،
مروراً بما تتوصا إلٌه مفاوضا ملؾ إٌران الناووي
(  )4+2وتخفٌؾ العقوبا المفروضة على طهاران ،
ووصااوالً إلااى تااحااقااٌااق اخااتااراق فااً ماالااؾ مسااار
المفاوضا الفلسطٌنٌة ـ االسرابٌلٌة  ،مما ٌالاوح فاً
األفق ب ن الشؽا الشاؼا للثنابً االمرٌكً ـ الاروساً
فً هذه المرحلة  ،هو إحراز نجاحا فً تانااوا هاذه
الملفا الثالث ٌ ،رافقه تعاٌاش ماع اساتامارار تافااقام
األزمااة ودوامااة الااعاانااؾ فااً أرجاااء الااجااؽاارافااٌااة
السااورٌااة  ،وماازٌااد فااً انااهاااك مااؤسااسااا الاادولااة
والمجتمع  ،لتنتعش فً الله شبكا تن ٌم الاقااعادة
وإماراتها ( االسالمٌة )  ،لتاتام ماعاالاجاتاهاا فاً وقا ٍ
الحق .
فااهااا ٌاابااقااى الشااؽااا الشاااؼااا ألطاار وأحاازاب
المعارضة هو التعلق فً البحث عان شاحاناة أسالاحاة
وماا  ،والرهان على تصرٌحا دوا العالم الصادٌاقاة
 ،وفاعلٌة حكومة الساٌاد طاعاماة ومان قابالاهاا الساٌاد
هٌتو  ،والتً ٌبدو أن ال محاا لاهاا مان اإلعاراب فاً
الداخا السوري ومسارا الوضع ؟!  ،أم ساتاباادر ـ
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دون تلكؤ أو اشتراط ـ إلى الاتاالقاً والاتاشااور  ،فاً
ضوء المعطٌا وما هو جدٌد  ،بهدؾ بالاورة ماا هاو
ممكن عمله واالتفاق علاٌاه ؟!  ،وهاناا مان األهاماٌاة
التارٌخٌة الوقوؾ عند دعوة جاماهاورٌاة مصار الاتاً
أفصح عنها وزٌر خارجٌتها فً كلمته الاماعابارة لادى
افتتاح المؤتمر الدولً جنٌؾ  ... ، 1لتبقاى األولاوٌاة
تكمان فاً تضاافار الاجاهاود الابانااءة لاتانااوا الاحاالاة
اإلسعافٌة  ،باهادؾ تاوفاٌار ماقاوماا الاحاٌااة  ،عابار
االستجابة للحد األدناى مان ماطالاب الشاعاب الساوري
المتجسد الٌوم فً حما الن ام القابم على :
2ـا اإلفااراج عاان آالؾ الاامااعااتااقاالااٌاان وخصااوصاا ً
النساء والشٌوخ والمرضى وناقاا الاجارحاى وضاماان
سالمتهم .
1ـ فك الاحاصاار عان جاماٌاع الامادن والامانااطاق
السكنٌة وضاماان إٌصااا الاماواد الاؽاذاباٌاة واألدوٌاة
إلٌها .
2ـ وقؾ القصؾ الجوي والبري ضد الاتاجاماعاا
السكنٌة وضمان سالمة الطرقا والتنقا .
إن المشاهاد الساوري لام ٌاعاد ٌاحاتاماا ساجااال
سٌاسٌة وانزالق فً ترؾ ن ري أو إدالء تصارٌاحاا
ال مسؤولة تصلح ل هور تلفزٌونً قد تنتج ناجاوماٌاة
صالحة للعارض واالساتاهاالك لاٌاس إال  .فاالاتاهاافا
واللهاث وراء تحقٌاق حسام عساكاري عالاى السااحاة
السورٌة با أمراً عبثٌا منذ زمن  ،وال بدٌا عن حاا
سااٌاااسااً ـ ا ساالاامااً لااألزمااة رؼاام االسااتااعااصاااءا
والمناخا السلبٌة  ،ومن السذاجة أن ٌعتبر الاباعاض
أو ٌن ر إلى الحضور الكردي باماثااباة ( ورقاة ) فاً
جٌب ولٌد المعلم أو أحمد الجربا مع حف األلاقااب ..،
أما كٌا التهم ضد أكراد سورٌا ونعتهم باالنفاصاالاٌاٌان
أو االستكثار علٌهم بالادفااع عان قاراهام ومانااطاقاهام
وإدارة شؤونهم الذاتٌة با نافاساهام فاً هاكاذا مارحالاة
استثنابٌة  ،فإنه اسطواناة قادٌاماة بااتا مشاروخاة .
وٌعرؾ الجمٌع أن أكراد سورٌا عالاى مساافاة واحادة
ماان جاامااٌااع األدٌااان والااطااوابااؾ والاامااعااتااقاادا وأن
حضاورهاام الااماانا اام الاافاااعاا والاماانااتاشاار فااً جامااٌااع
مناطقهم التارٌخٌة مان شامااا ساورٌاا ٌشاكاا رافاعاة
وطنٌة حقٌقٌة وسنداً قوٌا ً لجمٌع القوى الدٌماقاراطاٌاة
والخٌرة التً تتوق إلى السلم والحرٌة والمساواة .
عفرٌن ـ سورٌا 1/23 1 1 1 29
------------------------------------* سكرتٌر حزب الوحـدة الدٌمقراطً الكاردي فاً
سورٌا ( ٌكٌتً ) .

رـىُٔـً

ن ا ْ
ارت باالااضُ الاامااواقااع اإللااكااتاارونااٌااة
ُ
وصفحات التواصل االجتماعً ٌوم الا.اال.ااء
ٕٗٔٓ ٔٔ/ٖٓ/ناادا ًء ٌااحاام ا ُل اس ا َم ال ا ااٌاابااة
الوٌادٌة لحزبنال حزب الاوحاد الادٌاماواراطاً
الكردي فً سورٌا(ٌكٌتًك.
ْ
اجتملت ال ٌبة الوٌادٌة
وبٌانا ً للحوٌوةل فود
بتارٌخ (8-7-ٙك ٖٓ/ٕٓٔٗ/وناق ْ
ت مجمال
ْ
األوضاع السٌااساٌاةل كاماا
تانااولات جاوانابَ
اللمل والتنظٌم واتاخاذت ب اؤنا اا الاوارارات
ْ
وأصادرت باالغاا ً عان
التً رأت ا مانااساباةل
أعمال اجتماع ا بتارٌخ ٕٗٔٓٓ9/ٖٓ/م.
وبصرف النظر عن محتاو ومضاماون
النداء المذكورل فإننا نإك ُد بؤنه لم ٌصدرْ عان
ال ٌبة الوٌادٌة لحزبنا أيا ندا ٍء من هذا الاواباٌال
فاقتضى التنوٌه..
ٕٗٔٓٔٗ/ٖٓ/
الهٌبة القٌادٌة
لحزب الوحدة الدٌمقراطً الاكاردي فاً
سورٌا (ٌكٌتً )

16

األخـجرة

الوحـــــدة YEKÎTÎ

العـدد / 742 —742 /

شباط — آذار 7104م 7272 -ك

انشٍٕذ انذكزُس شريصاد حح
سشٕذ يف ركشاي انثبوٕخ

أحٌا حزب الوحـاد الادٌاماواراطاً الاكاردي فاً
سورٌا ( ٌكٌتً ك الذكار الا.ااناٌاة لارحاٌال ال ا اٌاد
الدكتور ٌرزاد ح ر ٌد ل وذل ظ ر ٌوم األ.نٌان
ٓٔ  ٕٓٔٗ / ٕ /قرب ضرٌحاه فاً ماوابار قارٌاة
علمدار – عفرٌن ل بحضور مم.لٌن عان الاماجالاح
الوطنً الكردي ومجلح ال لب لاغارباً كاردساتاان
ومإسسة عوابل ال داء وغرفة الاما انادساٌان ووفاد
من منظمة الطلبة  /عفارٌان ووفاود عان ماناظاماات
الحزب فً المنطوة ومان أهاالاً الاوارٌاة وأصادقااء
الفوٌد ل وكان فً استوبال الضاٌاوف عاابالاة ال ا اٌاد
على رأس ا والده الاكااتاب صاالح عالاماداري ودلاى
جانبه أعضاء من قٌاد الحزب .
توجّ ه الجمع وفً مودمته وفد قٌاد الحزب ناحاو
الضرٌح ووضع دكلٌالً من الورود علٌه ل .م استا ال
السٌد ر ٌد جنجلً كلمته التاوادٌاماٌاة بااسام الاحازب
الترحٌب بالحضور الذي وقف دقٌاواة صامات عالاى
أرواح ا ااداء الااكاارد وكااردسااتااان و ا ااداء .ااور
ً
وخاصة على روح ال ٌد ٌرزاد
الحرٌة والكرامة
ل وألوت السٌد نـوروز حسو كلمة دابار الاجابال –
Çêللحزب ملبّر عن م اعر جٌا ة نحو ال ا اداء
ل .م ألوى السٌد صالح كلمة بااسام ماإساساة عاوابال
ال داء متحد.ا ً عن مناقب ال داء ومكاناتا ام ل أماا
األستاذ حسٌن طارماوش عضاو الالاجاناة الساٌااساٌاة
للحزب فؤلوى كلمة سٌاسٌة عن مالمح أسااساٌاة فاً
مواقف الحزب وملانً استذكار ال اداء ل وأخاٌاراً
باسم عابلة ال ٌد تحدث األستاذ صاالح عالاماداري
بم اعر حار ل متحد.ا ً عن خصال اٌارزاد ووفااء
محبٌه له ل مرحبا ً بالحضور ومتمنٌاا ً لالاجاماٌاع أٌاام
سلٌد ل وقدّم ال كر واالمتنان لاكال مان وقاف دلاى
ٌدهم الغالً.
جانب م فً حزن م وفً دحٌاء ذكر
وفً الختام قدّم السٌد جنجلً ال كر لمان حضار
ل ومإكداً على استمرار تودٌر ووفاء حزب الاوحـاد
ل دابه و داء الحرٌة جمٌلا ً .
ٌذكر أن الدكتور ٌرزاد اختطف واغتٌل بحلاب
مساء ٌوم الخمٌح  ٕٕٓٔ / ٕ / 9على ٌد عصااباة
مسلحة ل وكان ال ا اٌاد الاراحال عضاواً فاً قاٌااد
منظمات الطلبة للحزب بجاملة حلب .

وـحـه َانـجٕذ انكـشدْ

وٌسؤلوننا عن المجلح الوطنً ل وعن ال ٌبة الللٌا ل وعن اللامال الاما اتار
ضمن البٌت الكردي ل وعن مستوبل الكرد ضمن البٌت السوري ل وعن  ...ل
مبات لالف الكرد الذٌن خرجوا الى ال وارع ٌوما ً ٌ تفون لل ٌبة اللالاٌاا ل ٌساؤلاون
الٌوم عن هٌبت م ماذا حل ب ا أٌن هً  ...لالف المستولٌن والاما.اوافاٌان الاذٌان
انجذبوا الى المجلح الوطنً ٌوم دعالنه .م تركوه للوٌادات الحزبٌة ٌسؤلوننا الٌاوم
بجفاء وربما بسوء عن حالنا و حال مجلسنا  ..ل ماذا – ترانا -ناجاٌابا ام ل مااذا
نوول للوروٌٌن والوروٌات والفالحٌن ل وللنازحٌن والم ردٌن والم جّ رٌن فاً باالد
الغربة ل ماذا نوول ألبنابنا الذٌن علمناهم حب األلوان واألعالم الكردٌة وال زالوا
ٌرسمون علم ال ٌبة والمجالح فً دفاترهم  ....أنالاتارف لا ام باؤناناا قااصارون
كوٌادات وكؤحزاب فً هذا الظرف التارٌخً ولم ننجح فاً مازد األلاوان وال فاً
توزٌع األدوار وال فً األداء وال حتى فً مجرد انسجام تحت السوف الاواحاد ل
هل نمل ال جاعة لنلترف أمام الم بف لنا فً التؤسٌح للحالة الجمالاٌاة الاكاردٌاة
وعدم أهلٌتنا لللامال الاجامااعاً واالدار ل هال نضاع الاناوااط عالاى الاحاروف
واألصابع على الجروح ونللن للناح أسماء َمن تركوا المجالاح خالافا ام مِان أجال
م ارٌع وأجندات خاصة ل و َمن أوقف تموٌل المجالح المحلٌة و َمن أوعز لارفااقاه
بلدم حضور اجتماعات المجلح وال ٌبة  ...ل وهل نللن أسماء من استغالاوا عالام
ال ٌبة كومٌ ع.مان فً أسفارهم وفً حاماالتا ام وفاً مسالااهام لالاوصاول دون
اآلخرٌن وقبل اآلخرٌن الى قمة ال رم الكردي والمنصب األول ل نحن فً حزب
الوحـد كنا وال زلنا سباقٌن فً كل الخطوات التً تإدي الى ترتٌب البٌت الكاردي
دون أن نحمل أو ن تم بؤٌة مصلحة أو أجندات خاصة ل ومن أجل تؤسٌح واناجااح
المجلح الوطنً الكردي كلنوان سٌاسً للحالة الكردٌة ومإسسة لاتارساٌاخ الالامال
الجماعً ل وافونا على كل روطه المجحفة بحونا فوضلنا أنفسنا فً الكفة الموابالاة
ألي عضو لخر حتى ودن كان حزبا ً ال ٌتجاوز عدد أعضابه ركاب سٌار أجار
ل وقبلنا تحت سوف هذا المجلح أن ٌتساو بٌناناا كاحازب باآالف أعضااباه وباٌان
خ مستول حتى ودن لم ٌكن صاحب تارٌخ  ....ل وكما التزمنا باكال واجابااتاناا
تجاهه ل بوٌنا كذل لخر المدافلٌن عن هذا المجلح وهذا البٌت الكردي ل فوط ألنناا
نلً مسإولٌتنا التارٌخٌة وندر أهمٌة الترتٌب والتنظٌم وأهمٌة اللامال الاما اتار
فً هذا المنلطف المصٌري .رفاقنا واخوتنا فً المجلح الوطنً ٌت موننا بال روب
الى األمام ومسااناد خاطاوات وساٌااساات "تاف -دم" و "ب ي د" ( الامُاغاامِار
والمرسومة فً قندٌل ك ل واألخٌر تت منا بال روب الى الخلف واالستمرار كاتااباع
ال حول له فً المجلح الوطنً الكردي الذي استور ملظم قادته فً أربٌل تااركاٌان
ال لب خلف ظ ورهم ل ونحن بدورنا ندر أن وقوفناا عالاى مساافاة واحاد باٌان
المحورٌن قد ٌولّد هذا االنطباع وهكذا رأي لد كل طرف من موقله ل ولسنا هاناا
بحاجة الى الرد والدفاع عن أنفسنا فً الوقت الذي لسنا عااجازٌان فاٌاه أٌضاا ً عان
اإلجابات المفصلة لكل أسبلة ال ارع الكردي بخصو المجلح وال ٌاباة والالامال
الم تر ل لكننا – أٌضا ً -ال نرٌد أن نتحدث بلسان أحد ل واألجد أن ناحاوّ ل هاذه
األسبلة الم روعة دلى المت مٌن الحوٌوٌٌن الذٌن أف لوا المجلح وال ٌباة عان ساباق
دصرار وتصمٌم ل علّ م ٌجرإون على مراجلة نودٌة ذاتٌة وٌجٌبون بؤنفس م عالاى
أسبلة الناح ل فنحن فً حزب الوحـد لسنا من م ل ولم نكن أبداً سببا ً فً ال ٌخوخة
المبكر للمجلح وال فً الموت السرٌري لل ٌاباة الالالاٌاا ل وباالاتاالاً لان ناحاضّار
ال ّنلوات ولن نللن مراسٌم دفن ا نٌابة عن أحد ل ألننا ببساطة ال زلنا نلتود أن حالاة
التمٌ.ل الكردي بمجلسٌن كانت أفضل انلكاح لواقع و.واافاة الاماجاتاماع الاكاردي ل
وال ٌبة التً انب.وت عن ما كمرجلٌة علٌا كانت بم.ابة الحالة التمٌ.لٌة الم.لى لالاكارد
فً سورٌا ل دال أن قو جذب المحاور الكردستانٌة كانت – على ما ٌبدو -أكبر مان
قدر الكرد السورٌٌن على ال.بات وعلى تمٌ.ل درادت م بؤنفس م ل والسبب – طبلاا ً-
هو تل المحاور التمل باألساح أي م روع كردي -سوري مستول.

احلــــشٔخ نهمعـزقـــهني انسـٕبسٕني َدلىبضـــهٓ شـــعجىب انكــشدْ يف ســـدُن انجـــالد

راسلونا على العنوان التالً:
Yekiti990@hotmail.com

