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الثمن  01 :ل س

رقزٚز خبص عٍ سدٍ حهت املزكش٘

أصدر مركز توثٌق االنتهاكات فيً سيورٌيا تيقيرٌيراً
فشل المجتمع الدولً وراعٌا مإتمر جنٌف الذي عُقد مطلع العام الجاري فيً
خاصا ً عن األوضاَ المؤساوٌة التً ٌعٌشها نزالا سجين
إٌقاف هذه الحرب المدمرة التً تعصف بببلدنا سورٌا ما ٌزٌد عن الثبلثة أعوام،
«3
حلب المركزي ،
ْ
تركت خلفها حتى اآلن مئات األلوف مين الشيهيداا واليجيرحيى
هذه الحربُ التً
والمعتقلٌن ومبلٌٌن المش ّردٌن ،حتى باتت دول الجوار كاألردن وليبينيان وتيركيٌيا
حشة انٕحــذح
والعراق تعرب عن بالغ قلقها وعدم تمكنها من استقيبيال األعيداد اليميتيزاٌيدة مين
النازحٌن السورٌٌن الفارٌّن من الميوت وتيؤميٌين مسيتيليزميات عيٌيشيهيم ،فشي َل
حيٕٚ ٙٛو انظحبفخ انكزدٚخ يف قبيشهٕ
ت النظام وعدم التزامه بمقررات ووثائق جينيٌيفٔ ،وال تيزال
المإتم ُر بسبب تع ُّن ِ
أقييامييت لييجيينيية الييثييقييافيية واإلعييبلم لييحييزب الييوحييدة
رحى العنف الهمجً تطحن مئات األرواح ك َّل ٌيوم دون وجيود ميإشير إلٌيجياد
ْ
أوصيليت شيعيبينيا السيوري إليى ميرحيلية مين الدٌمقراطً الكردي فً سيورٌيا  ،فيً ميكيتيب اليحيزب
مخرج لهذه المؤساة اإلنسانٌة التيً
اإلرهاق ،وبات واضحا ً إثر قرار النظام إجرا َا مسرحٌة " االنتخابات الرئاسٌة " بالقامشلً ،احتيفياليٌية بيمينياسيبية اليذكيرى  )ٔٔٙليٌيوم
«5
فً الثالث من شهر حزٌران المقبل فً ظ ِّل أجواا ومناخات اليحيرب واليفيوضيى الصحافة الكردٌة،
والدمار والتهجٌر وترشٌحه بشار األسد لدورة ثالثة ،أن النظا َم سائ ٌر فً استمرار
توجهه نحو الخٌار العسكري دون سواه ومهما كانت النتائج
حشة انٕحـذح

الصيراَ اليجياري عيليى األرو السيورٌية فيً جيوهيره صيراَ
ك أنّ
ال ش ّ
َ
مصالح إقلٌمٌة – دولٌة متشابكة ال مكان فٌها لؤلخبلق والقٌم اإلنسانٌة ،وال نعتق ُد
أقامت ٌوم الجمعة فً ٕ٘  ٕٓٔٗ 4 ٗ4منظمة چيٌيا
بوجود ح ٍّل وشٌكٍ لهذه المحرقة التً وقيو ُدهيا الشيعيب السيوري واقيتيصيا ُده فيً
المدى المنظور  ،نتٌجة تشابك هذه المصالح وتعقٌداتها  ،رٌثميا تيحيٌينُ وتينيضي ُج – عفرٌن ليحيزب اليوح يدة اليدٌيميقيراطيً اليكيردي فيً
الظروف المناسبة لتفاهماتها التً قد تمت ُّد زمنا ً طوٌبلً ستبيقيى أطيرافُ الصيراَ سورٌا بالتنسٌق مع هٌئة تحرٌر جرٌدة الوح دة 6 « ،
الرئٌسٌة ّ
ب استمرارها ليليحيفياظ
تغذي هذه
الحرب المستعر َة وتمدّها بمختلف أسبا ِ
َ
على موازٌن القوى العسكرٌة فً المٌدان للحإول دون رجحان كفة طرف عيليى
يزكش خذٚذ حلشة انٕحـذح
ُّ
الضيميٌير
تيهيز
ب واليدميار اليتيً
غٌر مبالٌ ٍة بمشاهد الرع ِ
َ
آخر ٌإدي إلى إنهائهَ ،
ّ
اإلنسانًَّ التً نراها ك َّل ٌوم ،وغٌر مهتم ٍة بوصول سيورٌيا إليى ميرحيلية اليدولية
يف يزكش َبحٛخ شزاٌ – عفزٍٚ
مخاطر حقٌقٌ ٍة عيليى األمين والسيليم فيً اليمينيطيقية
الفاشلة وما سٌشكل ُه ذلك من
َ
ٌواظب حزب اليوح يدة اليدٌيميقيراطيً اليكيردي فيً
والعالم
سورٌا على توسٌع دائرة تواصله مع الجماهٌر والنيخيب
«9
على الرغم من تسلٌم الينيظيام السيوري نسيبية ٕ %2مين ميخيزون السيبلح المجتمعٌة  ،حٌث افتتح مركزاً جدٌداً له
الكٌمٌائً وفقا ً لبٌانات منظمة حظر السبلح الكٌمٌائً الدولٌة المشرفة عليى نيقيليه
وتفكٌكه ،وإدعائه بوضع كامل ترسانته الكٌمائٌة تحت تصرف المجتمع اليدوليً،
إحٛبء عٛذ انظحبفخ يف عبيـٕدا 7 « ...........
أقد َم بتارٌخ ٕٗٔٓ ٕٔ4ٓٗ4على قصف بلدة تلمنس فً رٌف إدلب بغاز اليكيليور
السام حسب مصادر المعارضة وغٌرها  ،مما ٌوحً بؤن النظام لم ٌكنْ قد كشيف احزفبنٛخ عٛذ انظحبفخ يف سز٘ كبَ8 « ....... ّٛ
عن كامل مخزونه من هذا السبلح للجنة المكلفة بذلك ،وسترس ُل األميم اليميتيحيدة
لجنة تقصِّ حقائق جدٌدة لسورٌا فً األٌام القلٌلة القادمة للبحث فً مصداقٌة هيذه رحٛم انفُبٌ عجذ انزمحٍ آل رش9 « .......... ٙ
التقارٌر بعد حصولها على موافقة الينيظيام ،وربيميا تسياهيم ثيبيوت هيذه اليواقيعية
بالتعجٌل فً التفاهمات التً ذكرناها آنفا ً وإعيادة اليبيحيث عين سيبيل إٌيجياد حيل رأسٛس أٔل حشة كزدسزبَ ٙيف رزكٛب 10 « ....
سٌاسً عبر التوجه إلى جنٌفٖ  ،وتفكٌك هذه القنبلة الموقوتية اليتيً تيهيدد أمين
المنطقة عبر إلزام النظام بالمبادئ التً ا ُت ِفقَ علٌها فً جنٌفٔ واليبيدا بيتيشيكيٌيل ثُبئٛخ َ /ظبو—يعبرضخ  /رْبٌ خبسز 12 « ......
هٌئة حكم انتقالٌة كاملة الصبلحٌة من كافة األطراف تقو ُد اليبيبلد حيتيى ميرحيلية
ّ
إجراا انتخابات برلمانٌة وتشكٌل حكومة منتخبة تمثل إرادة كل « 2
أردٔغبٌ قذو انعشاء نألريٍ 13 « ..................

حي ٙٛعٛذ انظحبفخ انكزدٚخ يف عفزٍٚ
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سورٌا  ...تتمة
األطٌاف والقومٌات التً ٌشكلها الشعب السوري  ،واالنتقال
بالببلد من حالة صناعة الموت والفوضى والفساد واإلرهاب إلى
حالة جدٌدةٌ ،ت ُّم فٌها بناا سورٌا دٌمقراطٌة برلمانٌة تعددٌة
المركزٌة خالٌة من الظلم والقهر والتمٌٌزٌ ،تمتع فٌها شعبنا
الكردي بحقوقه القومٌة وفق نصوص مواثٌق األمم المتحدة
وهٌئات حقوق اإلنسان حٌث من الضرورة بمكان أن تعٌد كافة
وبرامجها
وتراجع مواق َفها
األطراف السٌاسٌة الوطنٌة حساباتِها
َ
َ
بنظر ٍة نقدٌة ،وأن تقتنع بعقم العمل المسلح والرهان على تدخل
عسكري خارجً ،والعم َل الدإوب على تآلف وتوحٌد صفوفها
تهمٌش
دون إقصا ٍا أو
ٍ
ب آخر ،ال تزال العبلقة بٌن المجلس الوطنً الكردي
من جان ٍ
ُّ
ومجلس شعب غرب كردستان ٌلفها الخمول ،وإنَّ األجواا السلبٌة
التً استجد ْ
َّت مإخراً على العبلقة بٌن األخوة فً الحزب
الدٌمقراطً الكردستانً -العراق وحزب العمال الكردستانً -
تركٌا جراا حفر الخندق األمنً بٌن إقلٌم كردستان العراق
ت
وسورٌا وما رافقه من تجٌٌش إعبلمًٍّ تركت آثاراً وتداعٌا ٍ
سلبٌة على الساحة الكردٌة السورٌة
وانطبلقا ً من موقف حزبنا الثابت والقاضً باستقبللٌة قراره
السٌاسً وعدم التخندق واالصطفاف إلى جانب هذا الطرف
الكردستانً ضد ذاك  ،مع ضرورة الحفاظ على التعامل اإلٌجابً
ونقاا العبلقات األخوٌة مع األحزاب الشقٌقة وتطوٌرها على
أساس من االحترام المتبادل ،ومن قناعتنا وتارٌخنا المعروف بؤننا
ٍ
لم نكن ٌوما ً طرفا ً فً صراَ كردي – كردي  ،ول ْم نصبِّ الزٌت
على نار الخبلفات الكردٌة ٌوما ً ولن نفع َل ،بل كنا على الدوام
دعاة التبلقً والمصالحة وموقف بناا  ،فإننا ندعو الٌوم مجدداً
بحوار أخوي دون
إلى االحتكام إلى لغة العقل والمنطق ،والبدا
ٍ
ً
خدمة للعمل المشترك
تردد  ،بعٌداً عن األحكام المسبقة  ،وذلك

اجملهس انٕطُ ٙانكزد٘

ٚذ ٍٚرفدرياد سز٘ كبَّٛ
جاا فً بٌان له بتارٌخ : ٕٓٔٗ 4 ٗ 4 ٕ2
" ضمن سلسلة التفجٌرات اإلرهابٌة من القوى الظبلمٌة على
شعبنا الكردي المسالم ،وكان آخرها التفجٌرات اليتيً اسيتيهيدفيت
مدٌنة سري كانٌه ٌوم الخمٌس ٕٗ ٕٓٔٗ – ٗ -التيً أدت إليى
استشهاد أحد عشر مواطنا ً بٌنهم طفل وجرح عدد آخر
إننا فً المجلس الوطنً الكردي فً سورٌيا نيدٌين ونسيتينيكير
التفجٌرات والهجمات المتبلحقة والحصار الجائر على منطقتنيا ،
وفً الوقت ذاته ندرك تماما ً بؤن شعبنا ٌتعرو لحملة ميمينيهيجية
تستهدف وجوده القيوميً واليتيارٌيخيً عيليى أرضيه تيرميً إليى
تهجٌره القسري عبر تروٌيع أبينيائيه وصيوالً إليى إحيداث تيغيٌير
دٌموغرافً
مر ًة أخرى نطالب شعبنا بيكيل شيرائيحيه وفيئياتيه إليى وحيدة
الصف ،والوقوف معا ً لحماٌة مناطقهم  ،والتشبث بؤرضهم ،وفً
السٌاق نفسه نطالب االئتبلف الوطنً لقوى الثورة واليميعيارضية
السورٌة وسائر فصائل المعارضة الوطنٌية السيورٌية بياليخيروج
عن صمتها حٌال هذه األعمال الوحشٌة ،وإبيداا ميوقيف واضيح
وصرٌح ازااها  ،كما نطالب مر ًة أخرى كافة المنظمات الدوليٌية
بالتحرك السرٌع إلٌقاف هذه األعمال اإلرهابيٌية عيليى شيعيبينيا ،
واإلقدام على حماٌته "
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" خبنـذ يف ٔخـذاٌ شعجّ ...
ُ
ٌ
ٔقـبيخ قهذ يثٛالرٓب يف ربرٚخ انكـزد "
صالح علمـداري *
أٌتها األخوات  ,أٌها األخـوة ..
ممثلً الجرائد الشقٌقة (روناهً – فدنكاعفرٌنة – كانيٌيا شيٌية –
روشن) ..
ممثلً المجلس الوطنً الكردي – عفرٌن والمجلس اليميييليً فيً
راجـو ...
الضييييٌييييو
األعزاء ....
أٌييييييييييهييييييييييا
اليضور ..
باسيم هيٌيئية
تحيرٌير جيرٌيدة
الوح دة " ٌكٌتً
" الييييجييييرٌييييدة
الييييمييييركييييزٌيييية
لحيزب اليوحيدة
الييدٌييميييقييراطيييً
اليييكيييردي فيييً
سيورٌيا نيرحييب
بيييييكيييييم أحييييي ّر
ترحٌب  ،وأهبل
بييكييم ضييٌييوفيييا ً
أعزاا فً ميقي ّر
حزبنا ههنا  ،فً هذا الموقع الجمٌل ،حٌث نسمات بيحيٌيرة "ميٌيدانيكيً"
وحفاوة أهلها واخضرار الزٌتون والصنوبر على م ّد النظر
أٌها اليفل الكرٌم ...
ً
نجتمع هنا لنحتفل معا بٌوم الصحيافية اليكيردٌية اليميصيادف ل ي ٕٕ
نٌسان  ،والذي ح ّل علٌنا منذ ثبلثية أٌيام  ،ونيتيذكير ميعيا ً صيحيٌيفية "
قرن وستة عشر عاما ً  ،ولننحنً أمام قام ٍة
كردستان " التً وُ لدت قبل
ٍ
قلت مثٌبلتها فً تارٌخ الكرد  ،هً قامة صاحب اليجيرٌيدة وميإسيسيهيا
األمٌر " مقداد مديت بدرخيان "  ،اليذي أشيعيل شيميعية مضيٌيئية فيً
المسٌرة الثقافٌة والفكرٌة الكردٌة  ،اٌيذانيا ً بيميٌيبلد صيحيٌيفيتيه واعيبلنيا ً
لعصر جدٌد هو عصر الصحافة الكردٌة
كان من الممكن ألميٌيرنيا – أٌيهيا األعيزاا  -أن ٌيعيٌيش فيً رغي ٍد
ورفاهٌة  ،وأن ٌنفق مما ٌملك على ذاته بما تشتهٌها  ،وأن ٌجول العاليم
سائحا ً  ،كان من الممكن أن ٌكون تاجراً أو مقاوالً  ،لكنه أبى كل
ذلك  ،أبى أن ٌعٌش لنفسه فقط  ،وقرر أن ٌُيخيليد فيً وجيدان شيعيبيه ،
فسافر من اسطنبول إلى القاهرة لٌضع اللبنة االولى فً صرح اإلعيبلم
الكردي  ،وٌصدر من ماله الخاص صحٌيفية " كيردسيتيان "  ،ليدراٌية
األمٌر بؤهمٌة الصحافة كسبلح ثقافً اجتماعً سيٌياسيً وحياجية قيوميه
الكرد الماسة فً تلك الفترة لهكيذا سيبلح  ،وإدراكيه اليميبيكير ألهيميٌية
الكلمة وكذلك ضرورة إٌصالها للناس فً مدن وبلدات كردستان  ،بغٌية
حثهم على التعلّم والعمل من أجل الوطن واالتحاد وبنياا عيبلقيات اليود
مع الشعوب الجارة  ،وال سٌما األرمن  ،حٌث كانت السلطات العثمانٌية
تعمل حٌنذاك لئلٌقاَ بٌنهم وبٌن الكرد ولكً تصل الجرٌدة الى أكيبير
عدد من القراا فً مدن وقرى كردستان كتب مقداد بدرخان على صدر
كل عدد من صحٌفته العبارة التالٌة ( :تيرسيل  0222نسيخية مين كيل
« 15
عدد وتوزع مجانا على الناس فً كردستان ) ،
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تقرٌر خاص عن سجن يلب  ...تتمة
جاا فً تسع أبواب وبشكل منهجً موثوق  ،حٌث ذكر اليميركيز فيً
الخبلصة والنتائج ماٌلً :
ٔ -حدث االسيتيعيصياا األول فيً أواخير تيميوز ٕٕٔٓ واليذي
تزامن مع بداٌة المظاهرات فً مدٌنة حلب ،وتضاربت األنباا حيول
سبب االستعصاا ،فردت ادارة السجن باستقدام عناصر من اليحيرس
الجمهوري لقمع العصٌان وجرى اطبلق النار علٌهم بشيكيل ميبياشير
مما أدّى إلى مقتل العدٌد تضاربت األخبار الواردة عن العدد الحقٌقً
ففً حٌن قال أحد الشهود أنّ من تم قتلهم نتٌجة اطبلق النار المبياشير
 ٔٙسجٌن ،قال المصدر اآلخر أن عددهم بلغ ٖ٘ سجٌناً ،ومن ثم ت ّم
التحقٌق مع مئات السجناا بلغ عددهم أكثر من ٓٓ٘ سجٌن ،وبحسب
الشهود قتل منهم ما ال ٌقل عن ستية سيجينياا تيحيت اليتيعيذٌيب أثينياا
التحقٌق ،وبلغ عدد الضحاٌا اإلجمالً ما بٌن قيتيٌيل تيحيت اليتيعيذٌيب
واالعدام المٌدانً واطبلق النار أكثر ٖٓ شهٌداً
ٕ – كر ّد فعل على القٌام باالستعصاا قامت إدارة السجن بيزٌيادة
أحكام السجناا ستة أشهر إضافٌة ،وت ّم حرمانهم من ساعات اليتينيفيس
واالتصال مع أهالٌهم ،كل ذلك فً ظل تينياقيص فيً حصية اليطيعيام
المخصصة للسجناا واألدوٌة ،وابتدا ًا من آذار ٖٕٔٓ بيدأت كيميٌية
الطعام تنفد بشكل كبٌر بعد بدأت العملٌات العسكيرٌية حيول السيجين،
وانقطاَ الطرق المإدٌة إلى السجن وبدأ محاوالت اقتحام السجن من
قبل عناصر الجٌش الحر وانقطاَ االمدادت بشكل شبه كامل
ٖ  -بدااً من أٌار ٖٕٔٓ نيفيذت ميادة اليميازوت "اليميخيصيصية
للسجناا" التً كان ٌتم تشغٌل الفرن بواسطتها ،وانقطع اليطيعيام عين
آالف السجناا ٗ 2ساعة كاملة ،حٌث بدأت ما سمًّ "أزمة الطٌيحين"
فقامت إدارة السجن باعطاا السجناا كؤس طحٌن فقط ٌومٌا ً وبيميقيدار
ٓ٘ٔ غراماً ،لٌقوم السجناا بعجن وخبز الطحٌن بؤنفسهم وذليك عين
طرٌق حرق مقتنٌاتهم القماشٌة فً مهاجعهم وأغراضهم الشخيصيٌية،
مع العلم أنّ ميادة اليميازوت كيانيت ميتيوافيرة عينيد ضيبياط السيجين
والشرطة وعناصر الجٌش وكيان ٌيتي ّم تشيغيٌيل اليعيدٌيد مين اآلليٌيات
العسكرٌة عن طرٌق المازوت ومنها الدبابات
ٗ – ما بٌن شهر أٌار ٖٕٔٓ وتيميوز ٖٕٔٓ بيدأت األميراو
تنتشر بسرعة كبٌرة وخياصية ميرو السيل بسيبيب نيقيص اليطيعيام
والدخان الكثٌف نتٌجة حرق السجناا ألغراضهم الشخصٌة فً سبٌيل
الحصول على رغٌفٌن من الخبز
٘ – بتارٌخ ٓٔ ٕٖٓٔ-7-انقيطيع اليطيحيٌين بشيكيل كياميل عين
السجن وبقً السجناا بدون طعام ثبلثة أٌام بلٌالٌها ،مما دفع سيجينياا
الجناح األول والثانً بالقٌام باستعصاا جدٌد احتجاجا ً على األوضياَ
المزرٌة ،قابلتها قوات النظام بوحشٌية كيبيٌيرة وبياطيبلق اليرصياص
الحً مما أدى إلى سقوط ستة قتلى على الفور وجيرح ٓٗ آخيرٌين،
وت ّم اقتٌاد العشرات إلى المنفردات "السوالٌن" فً القبو توفً منهم ما
ال ٌق ّل عن  ٔٙسجٌنا ً نتٌجة التعذٌب الشدٌد بيعيد أنّ كيان ٌيتي ّم كسير
أطرافهم أثناا الضرب
 – ٙبعد عدة أٌام ت ّم التوصل إليى اتيفياق ميا بيٌين إدارة السيجين
والجٌش السوري الحر واليكيتيائيب األخيرى وذليك بيرعياٌية اليهيبلل
األحمر السوري والذي قضى بالسماح بإدخال الطعام مقابيل اإلفيراج
عن ٓٔ سجناا ولمدة أربعة أٌام فً األسبوَ ،ولكن ورغم ذلك كيان
الضباط وإدارة السجن تسرق اليجيزا األكيبير مين اليطيعيام وتيعيطيً
السجناا الجزا الٌسٌر
 – 7استمر االتفاق ثبلثة أشهر حتى نيهياٌية أٌيليول حيٌيث حيدث
خبلف ما بٌن الجٌش الحر وإدارة السجن ،حٌث بقً السجناا أربيعية
أٌام متواصلة أي ما ٌقارب  2ٙسياعية بيدون طيعيام ،فيقياميت إدارة
السجن بعدها بتوزٌع الخبر القدٌم "العفن" على السجناا مما أدى إليى
انتشار فاٌروس ٌسبب اإلسهال وأدى إلى وفياة ميا ال ٌيقيل عين ٓ٘
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سجٌنا ً
 – 2كان هنالك تعمّد مقصود فً حرمان السجينياا مين األدوٌية،
فقد شهد السجن حرمانا ً متقصداً للطبابة مما أدى إلى تدهور شدٌد فً
الحالة الصحٌة والنفسٌة لمئات المعتقلٌن ،ونتج عنها وفاة العيدٌيد مين
المعتقلٌن بعد تحولهم إلى ما ٌشبه الهٌاكل العظٌمة ،حٌث بلغت نسيبية
من توفوا نتٌجة مرو السل أكثر من ٓٓٔ سجٌنا ً حتى تيارٌيخ ٖٔ-
ٓٔ ،ٕٖٓٔ-وحتى عند وصول طبلئع الهبلل األحمر إليى السيجين،
كان ٌت ّم سرقة كمٌات الدواا التً جلبها الهبلل أٌضاً ،وعوضا ً من أنّ
ٌت ّم إعطائهم إلى السجناا كان ٌت ّم بٌعهم إٌهاهم بؤسيعيار خيٌياليٌية ،أمّيا
النقود  -ثمن الدواا  -فكان ٌصل إلى السجناا عن طيرٌيق عيوائيليهيم
حٌث كانوا ٌقومون بتحوٌل النقود إلى أوالدهم عن طيرٌيق الشيرطية
الذٌن كانوا ٌفرضون أتاوات باهظة على كل عملٌة توصٌل
 – 2ما بٌن القتل تحت التعذٌب واالعيداميات اليميٌيدانيٌية واليوفياة
نتٌجة األمراو المختلفة منهيا ميرو السيل واليطياعيون واإلسيهيال
وحتى تارٌخ ٖٔ ٕٖٓٔ-ٔٓ-فقد ت ّم تسجٌل أكثر من ٓٓٗ حالة وفاة
فً سجن حلب المركز منذ نٌسان ٕٕٔٓ
ٓٔ  -بلغ الرقم النهائً حتى تيارٌيخ ٗٔ ٕٓٔٗ-ٕ-أكيثير مين
ٖ٘ ) ٙسجٌناً ،وقد وردت أخبار عن حاالت وفياة جيمياعيٌية بسيبيب
الجوَ والبرد فً بداٌات العام ٕٗٔٓ ولم ٌت ّم التؤكد من صحتها

ختزٚح دٔررني نزعهٛى انهغخ انكزدٚخ يف ديشق
قامت منظمة حزب الوح دة فً دمشق بالتعاون مع هٌئة تعلٌم
وحماٌة اللغة الكردٌة بتخرٌج دورتٌن لتعلٌم اللغة الكردٌة خبلل
الشهر الماضً  ،إحداها فً حً ركن الدٌن  ،والثانٌة فً منتدى
البناا الثقافً التابع لتٌار بناا الدولة السورٌة والكائن فً منطقة
الجسر األبٌو ،وجدٌر بالذكر أن المتدربٌن فً هذه الدورة كانوا
من األخوة العرب الناطقٌن بغٌر الكردٌة
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ثٛبٌ إىل انزأ٘ انعبو
أٌتها القوى الوطنٌة ... ..أٌها المناضلون من أجل اليرٌة والسالم!
إن الشعب الكردي فً سورٌا هو جز ٌا أساسً من النسٌج االجتماعيً
والسٌاسً من المجتمع السوري مشار ٌ
ك مع كافة مكيونياتيه بيحيليوه وميره
وخاصة فً الدفاَ عن سٌادته وأرضه وشيعيبيه ،كيميا أنيه ٌينيبيذ اليعينيف
واإلرهاب بكل أشكاله وألوانه ،وٌناضل مين أجيل اليحيفياظ عيليى السيليم
َ
األهلً ونشر ثقافة التسامح والعدل والعٌش الميشيتيرك ليوصيول سيورٌيا
إلى مصاف الدول الحضارٌة المتقدمة ولتكون واحة من الدٌمقراطٌة ٌنعم
جمٌع أفرادها بالحرٌة والعٌش الكرٌم
تفاال شعبنا مع باقً أطٌاف الشعب السوري خٌراً مينيذ بيدا اليربيٌيع
العربً وميع وصيول شيرارة اليثيورة السيليميٌية إلنيهياا الينيظيام األمينيً
ك فً الثورة السلمٌة وأعلن بؤنه جزا منها ،لكن النظيام
االستبدادي ،فشار َ
استطاَ خلط األوراق بغٌة خليق اليفيوضيى واعيتيمياده اليخيٌيار األمينيً
العسكري فً تعاطٌه ميع اليثيورة ميميا أوصيل اليبيبلد إليى هيذا اليوضيع
المزري
ومنذ أكثر من سنة ،توجهت الكتائب المسلحة ومنها تنظٌم داعش إليى
مناطقنا الكردٌة بد ًا من سري كانٌة رأس العٌن) وصوالً إلى تيل أبيٌيو
وتل عران وتل حاصل ،وإلى كل المناطق الكردٌة ومناطق تواجد اليكيرد
فً الرقة وحلب والقٌام بحصارها ومهاجمتها وبث الرعب فٌها من خبلل
اإلقدام على تفجٌرات انتحارٌة كان آخيرهيا تيفيجيٌير ميقير اليبيليدٌيات فيً
القامشلً وأخرى فً تربه سبً قبور البٌو) ،وهً الٌوم تحاصر مدٌينية
كوبانً عٌن العرب) بغٌة مهاجمتها ،وأخرى فً منطقة الجزٌرة باتيجياه
آبار النفط من خبلل منفذ قرٌة جزعة قرب حيقيول اليرميٌيبلن ،كيل ذليك
بهدف التطهٌر العرقً واستهداف األمن اليقيوميً اليكيردي وإفيرا تيليك
المناطق من سكانها الكرد األصلٌٌن
إننا فً المجلس الوطنً اليكيردي فيً سيورٌيا نيدٌين ونسيتينيكير تيليك
الهجمات والتفجٌرات اإلرهابٌة وحصار مناطقينيا ،نيطياليب شيعيبينيا بيكيل
شرائحه وفئاته إلى وحدة الصف والوقوف معا ً للدفاَ عن مناطيقيهيم مين
هنا ،وانطبلقا ً من المسإولٌة التارٌخٌة ،نحن واألخوة فً مجليس الشيعيب
غرب كردستان مطالبون بوحدة الصف واليميوقيف أميام نيليك اليهيجيميات
الشوفٌنٌة اإلرهابٌة من قبل المجامٌع التكفٌرٌة وأمام مميارسيات وسيليوك
النظام الشوفٌنً ،كما نطالب كافة القوى واألحزاب الكردستانٌة بيميسيانيدة
شعبنا لحماٌته وبقائه على أرو آبائه وأجداده وفً الوقت ذاته ،نيطياليب
ائتبلف قوى المعارضة والثورة وسائر فصال المعيارضية اليخيروج عين
صمتها حٌال هذه الهجمات ،وإبداا موقف واضح وصيرٌيح إزاا شيعيبينيا
الكردي ومناطقنا التارٌخٌة ،كما نطالب كافة المنظمات الدولٌة بياليتيحيرك
السرٌع إلٌقاف هذه األعمال اإلرهابٌة على شعبنا واإلقدام على حماٌته
مرة أخرى ،نإكد على وحدة الحركة الوطنٌة الكردٌة خاصة فً هيذا
الوقت ،والترفع عن الخبلفات الحزبٌة التً تحول دون توحدنا وأن نكيون
على مستوى المرحلة لنحقق وحيدتينيا اليمينيشيودة بيعيٌيداً عين اليحيسيابيات
الحزبٌة الضٌقة كً نحافظ على شعبنا وحماٌة مناطقه ونتمكن من انتيزاَ
االعتراف بهوٌتنا القومٌة والسٌاسٌة وعلى كامل حقوقنا اليميشيروعية فيً
إطار وحدة الببلد
إن الحركة الكردٌة بكل تٌاراتها كما هو الشعب الكردي كل ال ٌتجزأ،
وفشل البعو لن ٌصب فً صالح البعو اآلخر ،بل هو فشل بياليميطيليق
وانتكاس كارثً ال ٌمكن تحمل نتائجه وتبعاته
الموت واالندحار لقوى التخلف والظبلم!
عاش الشعب الكردي وعاشت وحدة حركته الوطنٌة!
األمانة العامة للمجلس الوطنً الكردي فً سورٌا
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عُقد لقاا مشترك بٌن وفدٌن من الحزب الدٌمقراطً التقدمً
الكردي فً سورٌا و حزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً
سورٌا وجاا فً بٌان صادر عنه بتارٌخ ٕٗٔٓ: ٕٙ4ٗ4
" عقد لقاا تشاوري بغٌة البحث فً سبل اٌجاد مخرج من
حالة االنقسام فً الحركة الوطنٌة السورٌة عامة والحركة الكردٌة
خاصة واتفق الطرفان على ضرورة استمرار العمل للتوصل الى
حل سٌاسً لؤلزمة السورٌة ومطالبة المجتمع الدولً بمساعدة
الشعب السوري فً هذا االتجاه وقد اكد الجانبان بان مصلحة
الشعب الكردي فً سورٌا تكمن فً الخٌار الوطنً الدٌمقراطً
السلمً وبما ٌضمن حقوقه القومٌة المشروعة واحترام
خصوصٌة المناطق الكردٌة والحفاظ على السلم األهلً فٌها
وفٌما ٌخص الوضع الكردي اكدا على ضرورة تفعٌل وتطوٌر
المجلس الوطنً الكردي فً سورٌا على كافة االصعدة وتوفٌر
المناخ المبلئم للعمل الكردي المشترك ونبذ لغة العنف وسٌاسة
االنفراد وان تكون لغة الحوار والتفاهم هً السائدة ووقف
الحمبلت االعبلمٌة من اجل الوصول الى وحدة الصف والموقف
الكردٌٌن إلدارة هذه المرحلة الحساسة والخطٌرة وذلك انطبلقا
من المسإولٌة التارٌخٌة التً تتحملها الحركة السٌاسٌة الكردٌة"
كما عُقد اجتماَ تشاوري بٌن حزبً الوح دة الدٌمقراطً
الكردي فً سورٌا و ٌكٌتً الكردي فً سورٌا وجاا فً بٌان
صادر عنه بتارٌخ ٔ: ٕٓٔٗ 4٘ 4
" وكان على جدول عمل االجتماَ جملة من المواضٌع ،منها:
الوضع السوري العام و آلٌات التعامل مع المرحلة القادمة ،حٌث
اكد الطرفان على ضرورة الحل السلمً لؤلزمة التً تمر بها
الببلد ،و التً ٌتحمل النظام القائم مسإولٌة ما ألت إلٌه األوضاَ
المؤساوٌة
كما تم تقٌٌم أداا كتلة المجلس الوطنً الكردي فً إطار
ائتبلف قوة الثورة و المعارضة ،و تطرق الطرفان جلٌا ً على أداا
عمل المجلس الوطنً الكردي فً الساحة الكردٌة و الوطنٌة
السورٌة وذلك بغٌة تحسٌن دور المجلس الوطنً و الحفاظ على
وحدته و تطوره
كما تطرف االجتماَ إلى العبلقة مع مجلس الشعب لغرب
كردستان و ما آلت إلٌه من الجمود الحاصل ،وذلك نتٌجة تفرد
اإلخوة فً مجلس لغرب كردستان ،وإصدار قرارات فردٌة مثل
اإلعبلن عن تشكٌل " كنتونات " الثبلث فً المناطق الكردٌة  ،و
نعتبر انفسنا غٌر معنٌٌن بها و بالقرارات التً تصدر منها
وانطبلقا ً من المسإولٌة التارٌخٌة ٌجب العودة إلى االتفاقات و
التفاهمات بٌن المجلسٌن خدمة لقضٌتنا الكردٌة العادلة "

رحٛم انزفٛق يظطفٗ يال سهًٛبٌ

ٌوم الجمعة ٔٔ  ، ٕٓٔٗ4 ٗ 4بعد صراَ مع مرو عضال
ألم به منذ سنوات  ،توفً الرفٌق مصطفى مبل سلٌمان – عضو
منظمة قامشلً لحزب الوح دة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا ،
ووري الثرى بحضور حش ٍد من رفاقه ومحبٌه
انتسب الراحل إلى صفوف التنظٌم الحزبً عام ٔ ٔ22وظل
مستمراً فً عمله التنظٌمً إلى آخر ٌوم من حٌاته  ،مدافعا ً عن
قضٌة شعبه الكردي العادلة
بأير التعازي ونتمنى لهم
نتقدم إلى أسرة ورفاق الرايل
ّ
الصبر والسلوان.
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حشة انٕحــذح حيٕٚ ٙٛو انظحبفخ انكزدٚخ يف قبيشهٕ
أقاميت ليجينية اليثيقيافية واإلعيبلم ليحيزب
الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا  ،فيً
مكتب الحزب بالقامشلً ،احتفاليٌية بيمينياسيبية
الذكيرى  )ٔٔٙليٌيوم الصيحيافية اليكيردٌية،
حضيرهييا نييخيبيية ميين اليكييتياب والصيحييفيٌييٌيين
وممثيليً االحيزاب واليميجيليسيٌين اليكيردٌيٌين
مجلس غرب كردستان ،اليميجيليس اليوطينيً
الييكييردي) ومييمييثييلييً الييميينييظييميية اآلثييورٌيية
الدٌمقراطٌة وعدد مين مينيظيميات اليميجيتيميع
المدنً والشخصٌات الوطنٌة المستقلة
بدأت االحتفالٌية بياليتيرحيٌيب بياليحيضيور
والوقوف دقٌقة صيميت عيليى أرواح شيهيداا
شعبنا الكردي وشهداا طرٌق الحرٌة وشهداا
الصحافة والكلمة الحرة ،بعدها أفتيتيح ميقيدميا
االحتفالٌة بؤبٌات شعرٌية فيقيرات اليبيرنياميج،
حٌث تلٌت الكلمات التالٌة :
 كلمة لجنة الثقافة واالعبلم  ،ألقاها الشياعير
نوشٌن بٌجرمانً
 كلمة للكاتب الكردي كونً رش
 ابٌات شعرٌة ألقاها الكاتب والشياعير دهيام
حسن
 كلمة مجلتً برس والحوار وجرٌدة نيوروز
القاها الكاتب نواف عبدهللا
 فقرات موسيٌيقيٌية وأغيانيً فيليكيليورٌية مين
الفنانان سعد فرسو وزٌدان بافً فرٌد
 قصٌدة شعرٌة للكاتب محفوظ رشٌد
 قصٌدة للشاعر عبد الصمد بافً هلبست
 قصٌيدة ليليشياعير دليبيرٌين  ،عين اليراحيل
إسماعٌل عمر
 عزف منفرد على الكٌتار هٌم حسٌن بدر
هذا وقد وردت العدٌد من برقٌات التهنيئية
للحزب بهذه المناسبة من :

 الييميينييظييميية اآلثييورٌيية
الدٌمقراطٌة
 مييينيييظيييمييية حيييقيييوق
االنسييان فييً سييورٌييا
ماف)
 الييميينييظييميية السييورٌيية
للتنمٌة الدٌمقراطٌة
 اتحاد اليكيتياب اليكيرد
فً سورٌا
 مإسسة تعلٌم وحماٌة
الييلييغيية الييكييردٌيية فييً
سورٌا لجنة نفيل) و
لجنة دجلة)
 جمعٌة آفرٌن ليليميرأة
الكردٌة فً سورٌا
 اتحاد النساا اليكيردي
فً سورٌا
 موقع والتً مه
 مييينيييظيييمييية اليييميييرأة
الكردٌة الحرة
وفيييييً نيييييهييييياٌييييية
االحتفالٌة كرمت لجينية
الثقافة واالعبلم  ،عيدد
 مراسل فضائٌة روداو بٌشوا بهلوي
من الصحفٌٌن واالعبلمٌٌن وهم :
 مراسل فضائٌة أورٌنت رودي إبراهٌم
 موقع والتً مه
 مراسل فضائٌة كردستان مزكٌنكمو
 موقع والتً نت
 جييمييعييٌيية سييوبييارتييو لييلييتييراث والييتييارٌييخ  مراسل فضائٌة آرك بندار شرنخً
وهذا وقد سلم الجيوائيز كيل مين االسيتياذ
الكردي
 مراسل فضائٌية كيليً كيردسيتيان فيرهياد مصطفى مشاٌخ نائب سكرتٌر حزب الوحدة،
واالساتذة صالح عمر وحسيٌين بيدر  ،وسيط
شٌخانً
 مراسل فضائٌة رونياهيً تيً فيً دليدار مراسم الئقة
فلمز

عٛذ انظحبفخ يف رزثّ سج – ٙاجلشٚزح

ٌوم السبت  ٕٓٔٗ 4 ٗ 4 ٕٙعصراً  ،أقامت منظمة تيربيه سيبيً
لحزب الوح دة حفبلً بمناسبة الذكرى  ٔٔٙلصدور أول جرٌدة كردٌة
باسم كردستان )  ،فً قاعة عز الدٌن شيٌيخيو  ،بيحيضيور ميميثيليً
أحزاب كردٌة ووطنٌة وعن المجالس الكردٌة ومينيظيميات اليميجيتيميع
ت عيليى أرواح الشيهيداا عيليى
المدنً  ،حٌث بدأ بالوقوف دقٌقة صم ٍ
أنغام النشٌد الكردي  ،ثم ألقى األسيتياذ فيهيد ٌيوسيف – عضيو ليجينية
الثقافة واالعبلم كلمة تطرق فٌها إلى دور الصحيافية بشيكيل عيام فيً
تطور المجتمعات وتقدمها وما هو المطليوب مين االعيبلم اليكيردي ،
بعده سلط األستاذ نوشٌن بٌجيرميانيً الضيوا عيليى االعيبلم اليكيردي
بشكل عام واعبلم حزب اليوحيدة بشيكيل خياص ثيم عيزفيت فيتياتيان
مقطوعة موسٌقٌة على الكمان ،بعدها تم تكرٌم مراسلً قنوات A R
Kوروناهً واورٌنت وثبلثة من الرفاق النشطاا فً ميجيال اليتينيظيٌيم
واالنشطة واللغة الكردٌة
وفً الختام أجرٌت مسابقات متنوعة وتمت االجابة علٌها من قيبيل
الجمهور وق ُدمت الهداٌا الرمزٌة للفائزٌن

نقبءاد شجبثٛخ يف عبيٕدا – اجلشٚزح

استقبلت مجموعة من منظمة شباب حزب الوح دة فً عامودا
وفداً من منظمة شباب حزب االتحاد الدٌمقراطً  )PYDفً
عامودا فً مكتب الحزب بتارٌخ ٕٗٔٓ ، ٕ24ٖ4تبادل الجانبان
وجهات النظر والمواقف حول اإلدارة الذاتٌة المإقتة ومناقشة
هٌكلٌتها على المستوٌٌن التنظٌمً والقانونً  ،ومن جهة أخرى تم
التؤكٌد على ضرورة تقدٌم كافة أشكال الدعم و المساندة ألهالً
كوبانً ضد الهجمات اإلرهابٌة التً تشنها الجماعات التكفٌرٌة
بحق الشعب الكردي  ،وأٌضا ً أكدّا على الضرورة القصوى
لتوحٌد الصف الكردي كسبلح فعال لنٌل الحقوق الكردٌة
المشروعة
واستكماالً لذاك اللقاا  ،قام وفد من شباب منظمة عامودا
للحزب بزٌارة لمكتب حزب االتحاد الدٌمقراطً  ، pydولقاا وفد
شبابً فٌه بتارٌخ ٘  ، ٕٓٔٗ 4 ٗ 4حٌث ناقشا عدة مقترحات
تهدف الى رص وتوحٌد الصف الكردي وامكانٌة تنفٌذها وتحوٌلها
الى واقع ملموس قدر اإلمكان
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حشة انٕحـذح حي ٙٛعٛذ انظحبفخ انكزدٚخ يف عفزٍٚ
أقامت ٌوم الجمعية فيً ٕ٘ ٕٓٔٗ 4 ٗ 4
ميينييظييميية چييٌييا – عييفييرٌيين لييحييزب الييوح ييدة
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا بالتنسيٌيق ميع
هٌئة تحرٌر جرٌدة اليوح يدة  ،حيفيبلً إلحيٌياا
ٌوم الصيحيافية اليكيردٌية  ،وذليك أميام ميقي ّر
الييحييزب فييً بييلييدة مييٌييدانييكييً السييٌيياحييٌيية ،
وبحضور حش ٍد غفٌر
رحييب عييرٌييفييا الييحييفييل رشييٌييد جيينييجييلييً
ون وروز حسو بالحيضيور  ،وبيعيد اليوقيوف
ت عيليى أرواح الشيهيداا وتيردٌيد
دقٌقة صمي ٍ
النشٌد الكردي أي رقٌب )  ،رحيب السيٌيد
عمر إٌبو باسم مركز مٌدانكً للحزب بالسادة
الحضور وشكرهم  ،ثم ألقٌت كيليميات ميع
حفظ األلقاب ) :
 جرٌدة ڤيدنيك )  –) Vedengعيفيرٌين –
نوري قادر
 جرٌدة كانٌيا شيٌيه –) Kaniya Şiyê
مزكٌن شٌه
 جييرٌييدة روشيين )  – ) Rewşenشييٌييراز
علً
 الكاتب والصحافً اليدكيتيور عيبيد اليميجيٌيد
شٌخو
 المجيليس اليوطينيً اليكيردي – عيفيرٌين –
زلوخ جمو

 سييكييرتييٌيير حييزب الييوح ييدة –
محً الدٌن شٌخ آلً
 اتحاد االعبلم اليحي ّر – جيميٌيل
رشٌد
 هٌئة تحرٌر جرٌدة اليوح يدة –
صبلح علمداري
تخللها إلقاا قصيائيد شيعيرٌية
نارٌن  ،أمٌنة  ،حورٌة ) ،
حييٌييث ركييزت الييكييلييمييات عييلييى
معانيً ٌيوم الصيحيافية اليكيردٌية
وشييإونييهيييا ومييا تييعييانيييً مييين
صعوبات ومسيتيليزميات  ،كيميا
ركز السٌد آلً عيليى ميواضيٌيع
سٌاسٌة هامة
وكان هناك برقٌة تهنئية مين
هٌئة تحرٌر مجلة الحوار  ،وقيد
قدّم الدكتور شٌخو نسيخية أوليى
من كتاب له باللغة الكردٌة ليم
ً
هدٌية
ٌصدر بعد ) بهذه المناسبة
للكاتب صبلح علمداري
اختتم الحفل بالنشٌد اليكيردي
ووداَ الييحيياضييرٌيين بييحييفيياوة
وتكرٌم

ٔ يف عفز ٍٚأٚضب

أحٌا المجلس الوطنً الكيردي فيً صيالية عٌين عيفيرٌين عيٌيد
الصحافة الكردٌة بتارٌخ ٕٕ  ، ٕٓٔٗ 4 ٗ 4حٌث دعا مقدم الحفل
األستاذ مصطفى مبل الحضور للوقوف دقٌقة صيميت عيليى أرواح
الشهداا  ،ثم رحب األستاذ عثمان عٌسو باسم المجلس بياليحيضيور
والمهتمٌن بالشؤن الثقافً واإلعبلمً  ،وألقٌت عيدة كيليميات بياسيم
عدد من الجرائد التً تصدر فً عفرٌن  ،كما قرأ الدكتيور ميحيميد
ً
كلمة باسم المجلس مذكراً بيتيارٌيخ الصيحيافية اليكيردٌية
عبدو علً
ومركزاً على دور اإلعبلم فً حٌياة الشيعيوب وميهينيئيا ً اليحيضيور
بالعٌد ومعانٌه  ،حٌث تخلل الكلمات إلقاا قصائد شعرٌة
وتم تكرٌم جرائد كانٌيا شيٌيه  ،فيدنيكيا عيفيرٌينيه  ،روشين ،
التقدمً  ،خاندكار ) والفنان التشكٌلً أصبلن معمو ومُنحت شهادة
تقدٌر لصحاب صالة عٌن أٌضا ً  ،من قبل اللجنة اليميشيكيلية إلدارة
الحفل

ٔحمبضزح حٕل أٔل طحٛفخ كزدٚخ

أحٌت منظمية كيركيً ليكيً – اليجيزٌيرة ل ي يحيزب اليوح يدة عيٌيد
الصحافة الكردٌة بتنظٌم محاضرة بعنوان " إضااة حول أول صحٌيفية
كردٌة كردستان ) " ألقاها األستاذ محمد ذكً محمد بمناسبة الذكيرى
ال  ٔٔٙلصدورها  ،وذلك ٌوم ٕٕ  ٕٓٔٗ 4 ٗ 4فً قاعة اليمينياضيل
الراحل آزاد صاروخان بمكتب الحزب فً كركً لكً  ،بعد الترحٌيب
بالضٌوف من قبل الرفٌق رضوان سرحان و اليوقيوف دقيٌيقية صيميت
على أرواح الشهداا  ،وإلقاا الرفٌق تختور ٌعقوب كلمة مجلة اليحيوار
ومجلة  Pirsوصحٌفة  Newrozبهذه المناسبة
ً
وإضافة إلى المحاضرة شارك كل من  :الشاعر هشٌار عمر لعليً
 ،األستاذ احمد رمضان أبو جومرد  ،كلمة لملتقى كركً لكً الثيقيافيً
من قبل األستاذ عبد الحكٌم مبل عمر  ،كلمة اتيحياد كيتياب اليكيرد فيً
سورٌا – كركً لكً – من قبل bextreşê koçer
وقد أبدى الحضور ارتٌاحه لهذا النشاط الثقافً

أمحذ خبَ ... ٙحٛبرّ ٔشعزِ
فً مركز كمال دروٌش للثقافة و الفن و بيتيارٌيخ ٕٗٔٓ، ٕٓ4ٗ4
أقامت منظمة عامودا لحزب الوح دة ندوة بعنوان أحمد خانً حيٌياتيه
و شعره )  ،حاضر فٌها األستاذ شٌار عمر علً  ،وسلّط الضوا عليى
زواٌا من حٌاة الشاعر  ،و ألقى بعضا ً من أشعاره  ،حٌث تفاعل معيه
الجمهور تفاعبلً ملحوظا ً و طرحوا أسيئيلية وأٌضيا ً قيدميوا ميبلحيظيات
زادت المحاضرة غنى الجدٌر بالذكر أن األستاذ شٌار عيمير عيليً
من موالٌد دٌرٌك  ،له دٌوانان مطبوعان باللغتٌن العربٌة و الكيردٌية ،
كما له ابحاث فً مجاالت عدّة
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إحٛبء عٛذ انظحـبفـخ يف عبيــٕدا
أقياميت هيٌيئيية دائييرة عيامييودا واليحييسيكيية
لحزب الوح يدة  ،رحيلية إليى إحيدى اليقيرى
التابعة لمدٌنة عامودا  ،بمناسبة ميرور ٔٔٙ
عاما ً على إصدار أول صحٌفة كيردٌية تيحيت
اسم كردستان ) فً القاهرة  ،وذلك بتيارٌيخ
ٕ٘ ٕٓٔٗ 4 ٗ 4
بدأ الحفل بالوقيوف دقيٌيقية صيميت عيليى
أرواح شهداا الحرٌة فً العالم  ،مترافقة ميع
أنغام النشٌد الوطنً الكردي أي رقٌيب ) ،
ثم ألقى الرفٌق األستاذ فهد حج ٌوسف كيليمية
الدائرة  ،تيبلهيا بياقية مينيوعية مين األغيانيً
الفلكلورٌة والمسرحٌيات قيدّميتيهيا كيل مين
Koma
 )Koma Helebçeو
 ، )Amûdêتخللتها فيواصيل شيعيرٌية مين
الشاعرٌن خالد عمر و صالح حٌدو  ،كما تيم
قرااة اليبيرقيٌيات اليميرسيلية مين اليمينيظيميات
والجهات المدعوة والمهنئة بهذه المناسبة
فٌما ٌلً نص الكلمة التً أليقياهيا األسيتياذ
فهد:
أٌها اليضور الكرٌم ...
الصحافة ،هً البوابة الرئٌسٌة والركيٌيزة
األساسٌة لئلعبلم والدعاٌة واإلعبلن ،وبياتيت
من أخطير األسيليحية اليفيتياكية واليفيعيالية فيً
الصراَ اإلنسانً ،لذلك فيهيً تشيغيل ميكيانية
هامة ومتيميٌيزة فيً اليربيط بيٌين اليميميارسية
السٌاسٌة ورد الفعل الجماهٌري وطميوحياتيه،
فهً توفر المعلومات واليميعيطيٌيات اليبلزمية
لكل خطاب وتوجه سٌاسً ،وغالبا ميا ٌيكيون
هييذا الييخييطيياب مييتييشييربييا بيياليينييزعيية اليينييفييعييٌيية
والتبرٌرٌة ،بإضفاا الحصانة على الحدث أو
تقزٌمه ،من خبلل اإلعبلم بكافية ميكيونياتيه -
الصحيفيٌية ،اليميرئيٌية ،اليميسيميوعية ،وسيائيل
االتصال -بهدف التؤثٌر فً مينياحيً السيليوك
اإلنسانً باتجاه نمط ونبذ أنماط أخرى
فاإلعبلم -تيارٌيخيٌيا ً وميا ٌيزال ٌ -يليعيب
أدوارا مختلفة فً حٌاة الشعيوب ،فيقيد ٌيكيون
هداماٌ ،دخل المجتمع فً دوامية صيراعيات-

هييامشييٌيية جييانييبييٌيية-حييادة،
وٌفرو عيليٌيه حيالية مين
الٌؤس والضٌاَ ،أو ٌيكيون
وسييٌييليية إلنييعيياش الييحييوار
والتفاهم ،وإحٌاا اليثيقيافيات
المحلٌة وتطوٌرهيا بياتيجياه
اليييتيييقيييارب ،وٌيييكيييون أداة
للتحرر واالنعيتياق وفضيح
الييمييمييارسييات االسييتييبييدادٌيية
والعنفٌة وغٌرها
أٌها األخوة واألخوات:
اإلعبلم الكردي سورٌا
 وخصييوصييا الصييحييافيية-نشؤ فً أحضان دولية ذات
نييظييام اسييتييبييدادي شييمييولييً
شوفٌنً ،حاول دوما إليغياا
الييهييوٌيية الييقييومييٌيية لييلييكييرد
ووجييوده ،بييكييافيية السييبييل
األمنٌة واألقبلم اليميؤجيورة
والييدعيياٌيية الييمييضييادة الييتييً
تعتمد على العبيارة الشيهيٌيرة  4أكيذب أكيذب
أكذب حتى ٌصدقك الناس4
لييٌييس هييذا فييحييسييب ،بييل عييمييل جيياهييدا
وباستمرار مين أجيل هيٌيمينية ثيقيافية أحيادٌية
الجانب مرتكزة على التبعٌة العمٌاا وتيميجيٌيد
الفرد والحزب القائد  ،لهذا كليه فيإن اإلعيبلم
الكردي ،اتيخيذ مينيحيى سيٌياسيٌيا ذات طيابيع
تحرري دٌيميقيراطيً مسيتيقيل رغيم اليحيظير
السلطوي لهيا والينيقيص اليحياد فيً اليكيوادر
واإلمييكييانييات الييمييادٌيية ومسييتييلييزمييات أدوات
الصحافة وطرق نشرها
أٌها اليضور الكرٌم...
إن سورٌا تعٌش حالة كارثٌة مقٌيتية بيكيل
مكوناتها األثنٌة واليدٌينيٌية واليميذهيبيٌية تيحيت
إرهياب السييليطية وإصيرارهيا عيليى اليخيٌييار
العسكري من جهة  ،وانتيشيار اليميجيميوعيات
المتشددة والوافيدة مين جيهية أخيرى ،ليذليك-

وانييطييبلقييا ميين ضييرورات السييلييم األهييلييً-
ٌفرو علٌينيا كيحيركية تيحيررٌية كيردٌية أن
نييتييصييالييح مييع ذاتيينييا بييتييبيينييً الييحييوار وبيينيياا
أساسٌيات ليليثيقية واليتيواصيل ونيبيذ اليعينيف،
بتنشٌط وتقوٌة دور المجلس الوطنً اليكيردي
وبث الطاقة الدٌنامٌكٌة فيً اليهيٌيئية اليكيردٌية
العلٌا التً كانت محط أنيظيار وآميال شيعيبينيا
الييكييردي لييحييظيية بيينييائييه ومييد الييجييسييور مييع
المكونات األخرى فً سورٌيا عيليى أرضيٌية
احييتييرام والييتيينييوَ االجييتييميياعييً والييثييقييافييً
والييفييكييري ،ميين أجييل بيينيياا سييورٌييا تييعييددٌيية
دٌمقراطٌة برلمانٌة المركزٌة
تحٌة إلى كل شهٌد سقط من أجل الحيرٌية
والكرامة
الخزي والعار لكل جبلد وعابث فيً هيذا
الوطن

طعى انعسم نـ يبَٕ خهٛم ُٚبل اجلبئشح االٔىل يف يٓزخبٌ ثٕرشٌ انسًُٛبئ٤١٠٢ ٙ
اضيياف
فٌليم“ طيعيم
الييييعييييسييييل”
لييلييمييخييرج
السٌنيميائيً
مانو خليٌيل
جائزة اخرى على قائمة الجوائز التً حصيل
علٌها الى االن بنٌله الجائزة االولى لمهرجان
بوتزن السٌنمائً والذي عقد بٌن  2اليى ٖٔ
نٌسان الحالً فً مدٌنة بوتزن اإلٌطالٌة مع

االسف لم ٌتمكن المخرج من استبلم اليجيائيزة
شخصٌا بسبب وجوده فً كردسيتيان اليعيراق
حٌث ٌصور فٌلمه الروائً الجدٌد “ السنونوه
” والذي ستنتهً عملٌات تصوٌره فيً نيهياٌية
نٌسان الجاري
وهذه هً الجائزة التاسعة اليتيً ٌيحيصيل
علٌها الفٌلم منذ االنتهاا منه فيً بيداٌية اليعيام
الماضً
وقد عللت لجنة التحكٌم لمهرجان بيوتيزن
السٌنمائً سبب منح الجائزة لفٌلم مانو خيليٌيل

على الشكل التالً:
تمنح الجائزة االولى لفٌلم “ طعم العسل ”
بسبب نيجياح اليميخيرج فيً اظيهيار حيٌياة و
مصٌر مربً نحل بيطيرٌيقيه انسيانيٌيه عيليى
الرغم من المحن التً مرت بها حٌياتيه ،دون
السقوط فً طرٌقه السرد المباشر او الشيكيل
التعلٌمً فً اظيهيار حيٌياة كيرٌيمية ٌيعيٌيشيهيا
الرجل متفاعبل مع الطبٌعة ،و بسبب الطرٌقة
الحرفٌية فيً اليتيصيوٌير واالخيراج اليميليًا
باإلحساس االنسانً والفنً
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احزفبنٛخ عٛذ انظحبفخ انكزدٚخ
يف سز٘ كبَّٛ

بمناسبة الذكرى السادسة عشرة بعد المائة لصدور أول صحٌفة
كردٌة "كوردستان" وتحت شعيار "مين أجيل السيليم ،اليحيرٌية و
المساواة " وبحضور الرفٌق مصطفى مشاٌخ نائب سكرتٌر حيزبينيا
والرفٌق القٌادي معصوم شكري داوود  ،أقيٌيم ٌيوم األحيد ٕٓ-ٗ-
ٕٗٔٓ احتيفياليٌية بيٌيوم عيٌيد الصيحيافية فيً ميقير حيزبينيا بسيرى
كانٌه ،حٌث بدأ الحفل بالوقوف دقٌقية صيميت حيداداً عيليى أرواح
شهداا ثورة الحرٌة والكرامة السلمٌة فً سورٌا وشيهيداا ميقياومية
سرى كانٌه ،ثم تم عرو عدة أعمال سمعبصرٌة وهً:
 تعرٌف بالحزب " حزب الوحدة الدٌيميقيراطيً اليكيردي فيًسورٌا ٌكٌتً) " و أهدافه و شعاره  -نبذة عن الصحيافية اليكيردٌية
األولى وفً مقدمتها صحٌفة كوردستان وجهود اليبيدرخيانيٌيٌين فيً
تؤسٌسها و إصدارها باإلضافة الى غٌرها من صحف و مجبلت
 بانوراما عن نشاطات منظمة سرى كانٌه خيبلل عيام كياميلومنذ افتتاح مقر حزبنا فً ٕٖٗٔٓٔ-ٗ-
عرو فٌلم وثائقً باسم "حكاٌة إنسان" عن الصحفً العراقًناصر حاجً ودوره فً الحفاظ وتعزٌز السلم األهلً فً المجتمع
ومن ثم ألقى الكاتب نواف بشار عيبيدهللا كيليمية بياسيم نشيرة
نوروز ،مجلة بٌرس ،مجلية اليحيوار )  ،ومين ثيم أليقيى الشياعير
هوزان كوركوندى إحدى القيصيائيد  ،وفيً اليفيصيل األخيٌير مين
االحتفالٌة ألقى الرفٌق مصطفى مشاٌخ نائب سكرتٌر حزبنيا كيليمية
هنؤ فٌها الشعب الكردي بٌوم عٌد الصحافة الكردٌية و أشياد بيدور
الصحافة فً تقدم المجتمع  ،ومن ثم قام األساتذة مصطفى مشاٌخ
 ،شكري داوود  ،فهيد ٌيوسيف  ،نيواف بشيار عيبيدهللا ) بيتيوزٌيع
شهادات تقدٌر ووفاا لعدد من رفاق اليحيزب اليقيداميى فيً ميدٌينية
سرى كانٌه وهم السادة:
ٔ -عمر عبدكًٕ -طٌار بكً ٖ-صبلح حجً ٗ -موسى خيليو
٘-محمود خلف -ٙعبد الغفور حج عمري -7زكً حيجيً -2عيليً
حسو -2صبلح عٌسو ٓٔ-سعدون أٌيو ٔٔ-ميحيميد هيادي عيٌيسيو
ٕٔ-سٌدو سٌدو ٖٔ -مصطفى آل رشً ٗٔ-شٌخموس مامو
وذلك وفا ًا لدورهم كرفاق قدامى عززوا دور الحزب وسانيدوه
فً كل المراحل رغم وجودهم خارج صفوف التنظٌم
وفً الختام تقدم عرٌف الحفل بالشكر لجمٌيع اليحياضيرٌين مين
ممثلً األحزاب والمجالس والشخصٌات الوطنٌة واالجتماعيٌية فيً
سرى كانٌه

ركزٚى فزقخ ٚكجٌٕ انفهكهٕرٚخ
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َشبطبد سٛبسٛخ ٔثقبفٛخ يف كٕثبَٙ

بمناسبة عٌد المرأة و أعٌاد شهر آذار أقامت منظمة المرأة فً رٌف
كوبانً الجنوبً لحزب الوح دة احتفاالً تكرٌمٌا فً جبل كوفً ) ،وقد
ت قدمتها كوما ٌكٌتً )،
تخلل الحفل رقصات فنٌة وأغان ومسرحٌا ٍ
والقً فً الحفل كلمات :منظمة المرأة مٌساا حمو ) – دائرة رٌف
كوبانً للحزب مروى علً )– رابطة هٌرو للمرأة الكردٌة نجاح
كوت ) – برقٌة تجمع محامً كوبانً – مإسسة تعلٌم وحماٌة اللغة
الكردٌة سٌف الدٌن دابو )  ،كما تخلل الحفل تكرٌم أربعة عشرة رفٌقة
من الرفٌقات القدماا والناشطات فً الحزب  ،كما وألقٌت قصائد شعر
كردٌة وعربٌة
كما أحٌت منظمة رٌف كوبانً الجنوبً الشرقً لحزب الوحدة ،
مهرجانا ً خطابٌا ً وغنائٌا ً فً منطقة قراجً شٌخان QERAÇÎ
 ، ) ŞÊXANفً قرٌة كاروز  ، ) garozبمناسبة اشعال النٌران
العٌد القومً للشعب الكردي عٌد النوروز ) لٌلة الحادي والعشرٌن
من آذار ،وبحضور حشد جماهٌري كبٌر من أبناا القرٌة والقرى
المجاورة افتتح المهرجان بكلمة ترحٌبٌة بالحضور ووقوف دقٌقة
صمت على أرواح شهداا الثورة السورٌة المباركة و شهداا الكرد و
كردستان ،وأنشِ َد النشٌد القومً الكردي أي رقٌب  ،و تحت راٌة علم
الثورة السورٌة و علم كردستان ورمز الحزب  ،ألقٌت الكلمات التالٌة :
ٔ -كلمة لجنة الدائرة رٌف كوبانً – رقة ) لحزب الوحدة  -ألقاها
األستاذ بوزان كرعو
ٕ -كلمة اللجنة السٌاسٌة لحزب الوحدة  -ألقاها األستاذ مسلم شٌخ
حسن
ٖ  -كلمة مإسسة تعلٌم وحماٌة اللغة الكردٌة فرَ كوبانً القاها
األستاذ عمر أحمد
ٗ -كلمة منظمة المرأة دائرة رٌف كوبانً – رقة ) لحزب الوحدة
 ألقتها اآلنسة أمل عطً٘ -كلمة الحزب الدٌمقراطً التقدمً الكردي فً سورٌا  -ألقاها
األستاذ محمد سمً
 -ٙقصٌدة من الشاعر برٌشان كرد
ثم تخلل المهرجان بعو الرقصات والمسرحٌات من فرقتً ٌكٌتً
)Yekîtîو ٌكبون  ) Yekbûnوفقرات موسٌقٌة
فً الختام شكر عرٌفا الحفل اآلنسة زوزان واألستاذ زكرٌا
الحضور ومن ساهم فً إنجاح المهرجان
وأقامت دائرة رٌف كوبانً الجنوبً والرقة ندوة ثقافٌة فً قرٌة تل
غزال بعنوان القضٌة الكردٌة والشرعٌة الدولٌة معاهدة سٌفر -لوزان
 حنٌفٕ ) تطرق فٌها المحاضر إلى لمحة تارٌخٌة عن المعاهداتالدولٌة عن القضٌة الكردٌة وأهمٌتها وأجاب عن أسئلة الحضور

قدّمت إدارة منظمة إقلٌم كردستان العراق لحيزب اليوح يدة شيكيرهيا
لفرقة ٌكبون للفلكلور الكردي وكرّمتها على مشاركتها الفعالة فً إحٌياا
مناسبات شهر آذار عبر دبكاتها ولوحاتها الفلكلورٌة الجمٌلة
ٌذكر أن فرقة ٌكبون تؤسست وانيطيليقيت عيام ٓ ٔ22مين أحضيان
عروسة الرٌف الجنوب الشرقً لمحافظة حيليب  ،مين بيليدة تيل عيرن
الجمٌلة  ،التً نالت من وحشٌة النظام واليقيوى اليظيبلميٌية كيل أشيكيال
االعتداا  ،فباتت بٌوتها الغنٌة خاوٌة عن بكرة أبٌها حتى أبواب ونيوافيذ
منازلها لم تنج من النهب والسلب  ،وشاركت فرقة ٌكبيون مينيذ نشيؤتيهيا
بمختلف المناسبات القومٌة والينيضياليٌية ورحيبلت اليتيرفيٌيه فيً حيليب
وعفرٌن وكوبانً كفرقة فولكلورٌة ُتم ّتعع عيٌيون اليحياضيرٌين بيجيميال
تراثنا الكردي  ،وشاركت أٌضا ً فً إحٌاا العدٌد من أعٌاد ن وروز
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يزكش خذٚذ حلشة انٕحـذح يف يزكش َبحٛخ شزاٌ – عفزٍٚ

ٌواظب حزب الوح دة الدٌمقيراطيً اليكيردي فيً سيورٌيا عيليى
توسٌع دائرة تواصله مع الجماهٌر والنخب المجتمعٌة  ،حٌث افيتيتيح
مركزاً جدٌداً له فً مركز ناحٌة ش ّرا – منطقة كردا عفرٌن ) ،
بحضور حش ٍد جماهٌري ووسط احتضان أهالً البلدة ٌ ،وم الجميعية
ٔٔ  ، ٕٓٔٗ 4 ٗ 4وتضمن برنامج الحفل  ،بعد الترحٌب والوقوف
دقٌقة صمت على أرواح الشيهيداا وتيردٌيد الينيشيٌيد اليكيردي أي
رقٌب )  ،ماٌلً :
ٔ -كلمة منيظيمية عيفيرٌين ليحيزب اليوح يدة – األسيتياذ ميروان
بركات
ٕ -كلمة المجلس الوطنً اليكيردي  4عيفيرٌين – السيٌيد جيميٌيل
مامو
ٖ -كلمة حزب االتحاد الدٌمقراطً – اآلنسة إلهام حسن
ٗ -كلمة جمعٌة جار جرا فً المانٌا – السٌد شكري رشو
٘ -قصٌدة للرفٌق والوجه االجتماعً أحمد كالو
 -ٙكلمة اليهيٌيئية اليقيٌيادٌية ليحيزب اليوح يدة – األسيتياذ حسيٌين
طرموش
حٌث ركزت الكلمات على ضرورات العمل السٌاسً وأهمٌة وح دة الصف الكردي  ،واختتم الحفل بقص شرٌط الحيرٌير إٌيذانيا ً بيافيتيتياح
المركز واستقبال أعضاا الهٌئة القٌادٌة وبعو كوادر الحزب لجموَ المهنئٌن وتقدٌم الشكر لهم

ّ
ديشق رٕدع انفُبٌ انكجري

عجذ انزمحٍ آل رش ٙثغٛبة جنهّ ٔجنٕو انذرايب
األحد ٖٔ نٌسان ٕٗٔٓ  ،شٌّعت
دمشق والدراما السورٌة بحضور وفد
من حزبنا وفً موكب مهٌب ظهر الٌوم
األحد واحداً من ألمع وأكبر نجوم الحركة
الفنٌة فً سورٌة عبر تارٌخها ،الممثل
القدٌر عبد الرحمن آل رشً ،الذي وافته
المنٌة أمس السبت إثر تدهور فً حالته
النفسٌة و أمراو كبر السن منذ فترة،
لٌصل إلى لحظة الفراق بٌنه وبٌن حٌاة
عاش فً خضمها ٖ 2عاماً ،قضاها فً
خدمة وطنه من منبر الفن والثقافة
وفً مراسم الدفن التً شهدت حضوراً رسمٌا ً وشعبٌا ً كبٌرٌن ،خرج جثمان
آل رشً من مستشفى هشام سنان الخاص الكائن فً منطقة ركن الدٌن -المزرعة،
وإنتقل إلى جامع "ٌونس آغا" فً حً ركن الدٌن حً األكراد ) ،الذي عاش فٌه
الراحل كل سنٌن عمره ،لٌصلى علٌه هناك صبلة المٌت
وبعدها ٌشق الجثمان طرٌقه إلى المقبرة األشهر فً الحً "مقبرة الشٌخ خالد"
حٌث ووري الجثمان الثرى ،واضعا ً نهاٌة حزٌنة لعبلقة أكثر من مثالٌة بٌن نجم
لمع فً سماا سورٌة والسورٌٌن لعقود طوٌلة ،وبٌن مجتمع كان ٌتلقى كل عام
أشعة اللمعان بكثٌر من الرضا والفخر
ولوحظ فً التشٌٌع لفٌف شعبً ق ّل نظٌره فً ظل الظروف األمنٌة الحالٌة
التً تشهدها الببلد منذ ثبلث سنوات ،مع غٌاب شبه تام لزمبلا المهنة وغٌاب إبنه
الممثل محمد آل رشً ،الذي ٌقٌم حالٌا فً إمارة أبو ظبً ،مما منعه حضور
تشٌٌع والده
وكانت الدموَ منهمرة على أوجه المشٌعٌن حزنا ً وكمداً لرحٌل عبد الرحمن،
الفتى الشعبً القوي الذي ولد فً العام ٖٔ ٔ2فً حً ركن الدٌن الدمشقً ،من
عائلة كردٌة سورٌة

انذكزٖ األٔىل

نزحٛم انشٓٛذ أمحذ عهٙ
فً الذكرى األوليى
لييرحييٌييل الشيياب أحييمييد
علً بن محمود موالٌيد
– قرٌة عربا ، ٔ22ٙ
الذي سقط شيهيٌيداً فيً
حً األشيرفيٌية بيحيليب
بتارٌخ ٕٖٓٔ 4 ٗ 4 7
 ،تيم زٌيارة ضييرٌيحييه
المشٌد بشكل الئق فيً
ميييوقيييع دروميييٌيييه –
عفرٌن  ،من قيبيل وفي ٍد مين مينيظيمية حيزب اليوح يدة
الدٌمقراطيً اليكيردي فيً سيورٌيا – حيزب الشيهيٌيد
وجمع من أهله وأصدقائه  ،حٌث تيم قيرااة اليفياتيحية
ٌ
كلمة باسم الحزب عين
على روحه الطاهرة  ،وألقٌت
خصاله اإلنسانٌة والحزن على رحٌله المبكر

10

شـؤون المـناطق

الوحـــــدة YEKÎTÎ

العـدد / 942 /

نجسان 9104م 9292 -ك

رأسٛس أٔل حشة كزدسزبَ ٙيزخض يف رزكٛب
ثزقٛخ رُٓئخ

األخوة فً اليزب الدٌمقراطً
الكردستانً -سورٌا الشقٌق
مإتمركم
عقد
بمناسبة
التوحٌدي بنجاح والذي انبثق عنه
الحزب الدٌمقراطً الكردستانً-
سورٌا ،نتقدم إلٌكم باسم رفاق
وأنصار حزبنا ،حزب الوحدة
الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا
ٌكٌتً) بؤجمل التهانً ،آملٌن لكم
التوفٌق والنجاح فً المهام الموكلة
إلٌكم بما ٌخدم قضٌة شعبنا
الكردي العادلة ،وأملنا كبٌر بؤن
تصبح هذه الخطوة الوحدوٌة التً
أقدمتم علٌها اللبنة األساسٌة
لتوحٌد الصف الوطنً الكردي
أٌها األخوة الرفاق ...
إننا بؤمسّ الحاجة إلى مثل هذه
الخطوات الوحدوٌة خصوصا ً فً
هذه المرحلة الدقٌقة التً تمرّ بها
ببلدنا سورٌا ومناطقنا الكردٌة
على وجه الخصوص ،حٌث
ت وتفجٌرا ٍ
تتعرو لهجما ٍ
ت
انتحارٌة وحصار غادر من قبل
القوى الظبلمٌة ،وإن الر ّد الحقٌقً
على مجمل هذه األوضاَ
المؤساوٌة التً ٌتحمل النظام
االستبدادي مسإولٌتها تكمن فً
وحدة الصف والموقف الكردٌٌن
مرة أخرى نتقدم إلٌكم بالتهانً
متمنٌن لكم التوفٌق فً تحقٌق
أهدافكم فً سبٌل قضٌة شعبنا
العادلة
ٕٗٔٓٔ24ٓٗ4
اللجنة السٌاسٌة
ليزب الويدة الدٌمقراطً
الكردي فً سورٌا(ٌكٌتً)

أعلن ٌوم ٕٗٔٓ ٕٕ4ٓٗ4السٌد محمد أمٌن كارداش4السكرتٌر العام للحزب
َ
الدٌمقراطً الكردستانً-تركٌا  PDK-Tمن مدٌنة دٌار بكر وببٌان مكتوب أن وزارة
ْ
وافقت على منح الترخٌص البلزم لتؤسٌس الحزب الدٌمقراطً
الداخلٌة التركٌة قد
الكردستانً-تركٌا وقال فً بٌانه ،أنه تق ّدم بطلب تؤسٌس الحزب الدٌمقراطً الكردستانً
منذ تارٌخٕٗٔٓ ٖٓ4ٓٔ4لوزارة الداخلٌة ،وتلقى الرد بالموافقة بتارٌخ ٕٗٔٓ،ٕٕ4ٓٗ4
مضٌفاً " :إننا نرجو من هللا أن ٌكون هذا الحدث االجتماعً بادرة خٌر لكل األكراد
ولئلنسانٌة جمعاا
تجدر اإلشارة إلى أنه كان تؤسٌس حزب ٌحمل اسم كردستان ممنوعا ً فً تركٌا ،ووفقا ً
لقانون األحزاب المعمول به حالٌا ً فً تركٌا أٌضاً ،فإن تؤسٌس مثل هذا الحزب فً غاٌة
الصعوبة والتعقٌد ،ولكن ٌبدو أن الدولة التركٌة ال ترغب التعامل مع األحزاب الكردٌة
بعصى القانون ،لذلك وافقت على منح هذا الترخٌص
وقد ق ٌَّ َم السٌد كارداش قرار وزارة الداخلٌة إٌجابٌا ً حٌث قال " :فٌما مضى ،كانت اللغة
الكردٌة ممنوعة من التداول فً تركٌا ،ال بل كان ك ّل ما ٌتعلق باألكراد ممنوعاً ،لكننا
ٌ
خطوات إٌجابٌة تخطى ،وإننا فً الحزب الدٌمقراطً الكردستانً -تركٌا
الٌوم نرى هناك
مستعدون للعمل بكل إمكاناتنا وطاقاتنا للدفاَ عن حقوق الكرد ،والنضال على أساس
الكرداٌه تً لخدمة كردستان وشعبها ومن المقرر أن ٌقوم مإسسوا هذا الحزب بمراجعة
وزارة الداخلٌة فً أنقره ٌوم ٕٗٔٓ ٕ24ٓٗ4الستبلم ترخٌص حزبهم رسمٌا ً
بهذه المناسبة ،نتقدم إلى الحزب الشقٌق بؤطٌب األمنٌات بالنجاح فً أعماله خدمة
للنضال الوطنً الكردي واستقرار المنطقة وأمن شعوبها ،والعمل بما ٌخدم قضٌة شعبنا
العادلة ،وأن ٌعمل على نسج العبلقات النضالٌة مع القوى الكردٌة والكردستانٌة داخل
كردستان تركٌا أوالً على قاعدة الشراكة واألخوة ،ونبذ لغة العنف واالحتكام إلى لغة
المنطق والحوار فً التعامل ،وبناا عبلقات كردستانٌة متوازنة متكافئة على أسس من
االحترام المتبادل ،آملٌن له كل التوفٌق فً مهامه

َـذٔح ثقبفٛخ يف قبيشهٙ
بداٌة الشهر الجاري أقامت منظمة المرأة – قامشلً لحزب الوح دة  ،ن دوة ثقافٌة ،
قُدمت فٌها محاضرتٌن  ،األولى بعنوان " الخوف من االمتحانات "  ،والثانٌة بعنوان "
أسباب بسٌطة قد تدمر أقوى العبلقات الزوجٌة "  ،حٌث تضمنت رإى وارشادات
وتوجٌهات مفٌدة
وفً أواخر شهر آذار الماضً قام وفد من المنظمة بزٌارة منزل رئٌس حزبنا الراحل
إسماعٌل عمر  ،مهنئا ً حرمه وزوجة نجله بنكٌن بؤعٌاد آذار  ،متمنٌا ً لهما الصحة
والسعادة الدائمة
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انرتثٛخ ٔاملزاْقخ

( ٔيسزٕٖ عبلٍ يٍ انٕاقعٛخ ) ...
نـوروز يسو
المراهق هو الذي اجتاز مرحلة الطفولة وليم ٌصيل اليى ميرحيلية
البلو  ،وٌعٌش فً مرحلة انيتيقيال وتيدرج نيحيو الينيضيج اليجيسيميً
والعقلً واالجتماعً واكتساب معلومات جدٌيدة فيٌينيتياب اليميراهيق
بعو الصراعات نتٌجة التغٌرات الجسمٌة والفٌزٌولوجٌة الطيارئية ،
وغالبا ً ما تحدث اضطرابات نفسٌة تيطيول او تيقيصير حسيب حياليتيه
الصحٌة والثقافة السائدة فً بٌئة المراهق ومجتمعه فنهاٌات مرحيلية
الطفولة وبداٌات مرحلة المراهقة مهمة للغاٌة تإثر فً بناا شخيصيٌية
الفرد وتماسكها فً المستقبل  ،وإن أهم المسإولٌات تقع عيليى عياتيق
األسرة والمجتمع فً آن واحد  ،وهو العنصر األساسً فً أي حيوار
حول مستقبل االنسان وتقدمه لذلك ٌتفق الكثٌير مين عيليمياا الينيفيس
والتربٌة على أن البذور األولى للشخصٌة توضع خبلل فترة الطفيولية
والمراهقة  ،وتعد المراهقة مرحلة حاسمة فً النمو وبينياا شيخيصيٌية
اإلنسان السوٌة
ٌعتقد الفٌلسوف برنارد أن المجتمع هو المسيإول عين مشيكيبلت
المراهق  ،وهو الذي ٌحدد تصرفاته  ،فالظروف العائلٌة واالجتماعٌة
واالقتصادٌة والمدرسة وجو العمل ٌحدد اتجياه أو نيميط الينيميو عينيد
المراهق  ،ففً المجتمع الذي ٌفرو على الميراهيقيٌين قيٌيوداً جياميدة
ٌثور علٌها المراهقون أو ٌخضعون لها مكروهٌن  ،وبميا أن األسيرة
هً المرجعٌة األوليى واإلطيار األسياس فيً بينياا شيخيصيٌية اليفيرد
وتكاملها  ،فإن غٌاب أحد الوالدٌن ٌمكن أن ٌيكيون سيبيبيا ً فيً غيٌياب
نموذج مهم فً حٌاة المراهق
فلآلباا فً تربٌة األبناا أسالٌب متبياٌينية  ،فيمينيهيم مين ٌسيتيعيميل
اسلوب العقاب ومنهم من ٌلجؤ ألسلوب اليحيوار واإلرشياد  ،وأعيتيقيد
عال من الواقعٌة ومستيوى ميتيوسيط مين الضيبيط
بؤن اعتماد مستوى ٍ
ٌساعد المراهقٌن فيً أن ٌصيبيحيوا نياضيجيٌين وأعضياا أكيفياا فيً
المجتمع
فً هذا الزمن المتسارَ نحو التقدم واالزدهار والتيقيانية اليحيدٌيثية
والمتطورة ٌحدث الكثٌر من الخبلفات بٌن المراهقٌن واألبيوٌين  ،أو
فٌما بٌنهم  ،ونتٌجة للصراعات التً ٌعٌشها المراهق تزداد تناقضياتيه
مع غٌره  ،تإدي أحٌانا ً إلى فتور عبلقته مع الغٌر وٌنتابه شعور بيؤن
اآلخرٌن الٌيفيهيميونيه أو ٌسيٌيئيون فيهيميه  ،وليهيذا دور فيً ظيهيور
المشكبلت الٌومٌة من هينيا النيدري إن كيان اليواليدان ٌسيتيخيدميان
استراتٌجٌات إٌجابٌة فً التعامل مع مشكبلت أبنائهم وبناتهم أم سلبٌية
قد تإثر بشكل ما أو آخر فً بناا شخصٌة المراهق وسلوكه
إن حرص األبوٌن ووعٌهم وابتعادهم عن أسالٌب التوبٌخ والعنف
وتقربهم من أبنائهم وخاصة فً تلك المرحلة الحساسية مين اليعيمير ،
ٌجعلهم – األبوٌن – أكثر قربا ً وتفهما ً ألبنائهم ومثبلً أعيليى ليهيم فيً
القول والعمل  ،وهنا ال ننسى دور مإسسات الدولة والمجتمع المعنٌية
باألمر فً بناا شخصٌة المراهق ورسم مستقبله
وٌمكن أن ٌُقدم العبلج المناسب أمام تحدٌات المراهق وأعراضهيا
من قبل الوالدٌن باحترام رأٌه والتحدث معه بعقبلنٌة ومنطيق وحيوار
هادئ ورصٌن
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انٕع ٙاالَزخبث ٙانزُظًٙٛ
إدرٌس شنكالً
إنّ النظام الداخلً ٌتضمن قواعيد وميبيادئ إلدارة اليتينيظيٌيم ،
وٌحتوي على نقاط وبنود كل منها بحاجة اليى شيرح وتيوضيٌيح ،
لرفع سوٌّة الوعً التنظٌمً لدى األعضاا  ،وقيد أردت تيوضيٌيح
إحدى هذه النقاط وهً العملٌة االنتخابٌة داخل اليتينيظيٌيم  ،حيٌيث
ورد فً النظام الداخلً المادة الرابعة  -مبادئ أساسيٌّية ) :كيا ّفية
أعضاا لجان وهٌئات الهرم التنظٌمً ومندوبً المحيافيل اليميقيرّ رة
ٌنتخبون وفق طرٌقة االقتراَ الح ّر السري المباشر ،لٌلٌه ميبياشيرة
الفرز العلنً
واالنتخاب :هو ممارسة العضو الحزبً حيقيه وواجيبي ِه بشيكيل
مباشر أو غٌر مباشر من خبلل المندوبٌن ) فً تشيكيٌيل هيٌيئيات
الحزب وهٌكله التنظٌمً  ،وهو ممارسة للدٌمقراطٌة  ،والتخيفيٌيف
من المركزٌة  ،والتخلص من اإلقصاا والتعٌٌين  ،حيٌيث ٌيميارس
فً المحافل التنظٌمٌة
والعملٌة االنتخابٌة تمارس بمرحلتٌن ،األولى اختٌيار مينيدوبيً
المحافل  ،والثانٌة انتخاب الهٌئات  ،ففً انتخاب مندوبً الميحيافيل
ٌجب أن ٌتذ ّكر العضو الحزبً أ ّن ُه ٌنتخب َمن ٌحيسينيون االخيتيٌيار
وٌمثلونه فً انتخاب المرشحٌن الكفإٌن للهٌئة
أمّا انتخاب الهٌئة هو انتخاب فرٌق عمل ممن ٌملكون مهارات
ومعارف تنظٌمٌة – سٌاسٌية – ثيقيافيٌية )  ،وهيو مين واجيب
مندوبً المحفل المعنً  ،الذٌن ٌتوجب علٌهم تذكر بعو النقاط:
 أنهم اكتسبوا ثقة رفاقهم و مبلكهم التنظٌمً  ،وال ٌيميثيليونأنفسهم فقط  ،و تقع علٌهم مسإولٌة االختٌار السلٌم
 كما ورد فً مقدمة النظام الداخلً أنّ مبدأ االختيٌيار اليحيرّمبنًّ على أساس من الوعً و اليميعيرفية )  ،اليحيرّ أي دون
إكراه أو إرضاا)  ،والوعً وضع اإلنسان المناسب فيً اليميكيان
المناسب)  ،والمعرفية ميعيرفية ميإهيبلت اليميرشيح وقيدراتيه و
سجاٌاه) ،ألنَّ االختٌار المناسب ٌضع الجدٌرٌن بياليميسيإوليٌية فيً
مواقعهم
 االبتعاد عن سلوكٌات التوافيق واليتيزكيٌية واإلرضياا  ،ألنّالهدف من العملٌّة االنتخابٌة بناا هٌئات فعّالة تتحمل المسيإوليٌيات
وتقوم بالواجبات
 إنَّ الهٌئات ال تنتج الكفااات بقدر ما الكفإٌن ٌشكلون هٌيئياتفعّالة ،حٌث ٌتم تيوزٌيع اليميهيام ضيمينيهيا حسيب االخيتيصياصيات
والمإهبلت المتو ّفرة
و بهذا نستخلص أن ُه كلّما تنامى الوعً والمعرفة ليدى أعضياا
وٌحصن الحيزب مين
الحزب ٌتم حماٌة التنظٌم وتشجٌع الكفااات،
َ
أمراو الكسل واالنتهازٌة ومزاجيٌّية اليفيرد ،وهيكيذا نصيل اليى
هٌئات كفإة تتم ّكن من تطبٌق سٌاسة الحزب على أرو اليواقيع ،
ألنه هناك تكامل بٌن السٌاسة والتنظٌم  ،والوعً التنظٌمً ال ٌيقيل
ً
أهمٌة عن الوعً السٌاسً فً ممارسة العمل النضالً
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ثُبئٛخ َ /ظبو – يعبرضخ  /رْبٌ خبسز
يسٌن قاسم
العناوٌن العرٌضة كما األقنعة سيتيا ٌر ٌيخيفيً
أكثر من تؤوٌل وتفسٌير ،وفيً اليتيفياصيٌيل ثيمية
ٌ
ٌ
خندق ٌحفر وأخيادٌي ٌد
حقائق وفضائح أٌضاً!!! ،
فً الوجدان الكردي لبروبوغنيدا تيغيٌيب اليعيقيل
وتعمً البصٌرة ،ال تفتحوا الدفاتر اليقيدٌيمية وال
تنكشوا الجراح التً لم تندمل بعد  ،ثمة هواة فً
الكتابة وفً القضاٌا اليكيبيرى  ،وثيمية خيٌيارات
عقبلنٌة وممكنات فعلٌة  ،ال شطارة فً صٌياغية
دٌباجات تحمل أجمل وانصع وأرقى الحلول وال
فرصة لها إال الفواصل والنقط وبعيو إشيارات
االستفهام ؟؟  ،دَ التعجب جيانيبيا ً ولينيبيحير فيً
الفضائح!!!
ما عادت الجمل تنصاَ لكاتبها وال عبلميات
الترقٌم الهاربية وراا اليحيدود ضيحياٌيا اليجيميل
الرنانة والخطابات الجمٌلة وال صاحب اليكيتيابية
المتحدث عين أوهيام اليحيل السيٌياسيً فيً أحيد
جرائدنا الغراا وهيو ٌيجير خيٌيبيات مصيفيقيٌيهيا
والٌكات معجبٌها وهو ٌتؤمل مشهد كردي ٌعيبير
الحدود خلسة كياذبيا ً تيارة عيليى الشيميال اليحيليم
بيليدان تسيتيضيٌيف آالم بيلي ٍد
وتار ًة أخرى عيليى
ٍ
ميينييكييوب وأحييبلم صييائييغييً مشييروَ الييحييرٌيية
والكرامة مهٌئٌن لهم أكفان بحجم اليحيليم وحيجيم
الخيٌيبيات ميبيتيسيميٌين بشيفيتيٌين أحيدهيميا تشيفيق
واألخرى تشمت واألسنان البيٌيضياا تيقيضيم ميا
تبقى من جثثنا العفنة ،الكارثة ابنة شرعٌة لهيواة
الكلمة الرنانة ذات المشروَ الخاوي
ٌ
أوراق
غول كيبيٌير أو
نحن إما متحالفٌن مع
ٍ
بييييل نييييتييييف أوراق فييييً جييييعييييبيييية العييييب
محترف!!!!!!!!!!!
إذا كانت برامجكم بحجم حبات سنابل القيميح
وساطعة كشمس آب فً ببلد الشميس وتضياهيً
ما ورد فً شرعة حقوق اإلنسان وما تبلها مين
برتوكوالت ملزمة فً جنٌف حسب توصٌفكيم ،
ولكنها ال تساوي فً موسم الحصاد أي شًا ال
وشيخيوص ليم
أقيبلم
قٌمة فعلٌة لها!!! ،انفصام
ٍ
ٍ
ٌعوا بعد وال ٌرٌدون أن ٌعوا أن الجولة انيتيهيت
وال عٌب فً اإلقرار بالخطٌئة والتصور
ببساطة باستطاعتنا التوصل بيعيد أكيثير مين
ثبلث سنٌن إلى خبلصات ليم تيعيد بيحياجية إليى
جدال :
ال وجود لقيرار دوليً بياإلطياحية بيالينيظيام
السوري واألزمة مرشحة لتدوم لعشر سنيٌين أو
أكثر

المعارضة المسلحة وإذا شئت أن تسيميٌيهيا
أغلبٌة الشيعيب السيوري )عياجيزة عين إسيقياط
النظام لمبررات لم تعد خافٌة على أحد
حجم التدخل الخيارجيً مين كيبل اليطيرفيٌين
المسلحٌن فائو القوة والمحتوى والتفصٌل عين
حجم القوى الوطنٌة وإمكاناتها إلى درجية بيات
ب مذهبٌة هً السائدة
توصٌفها بنزاَ أهلً وحر ٍ
فً اغلب المراكز البحثٌة اليميحياٌيدة و اليدقيٌيقية
ذات المصداقٌة
مستقبل األزمة السورٌة لم تعد بٌد السورٌٌن
وهً رهٌنة مصالح تركٌيا وإسيرائيٌيل وروسيٌيا
وإٌران والعراق باليدرجية األوليى  ،وال وجيود
إلى اآلن لمشروَ سٌاسً سوري ٌعٌد صيٌياغية
الهوٌة الوطنٌة السورٌة باستثنياا بيعيو اآلميال
التً ميا زاليت ميعيليقية بيائيتيبلف قيوى اليثيورة
والمعارضة والتً تبلشت معظمها فيً جيوالت
جنٌفٕ
لماذا تظل خٌارات اليركة اليكيردٌية رهيٌينية
بينياء عيليى تصيور
خطاب سٌاسً تم صٌاغتها
ع
خاطئ وهً أن النيظيام لين ٌسيتيمير إ بضيعية
أشهر؟ .
لماذا تظل خٌارات الحركة الكيردٌية رهيٌينية
ثنائٌة نظام  -ميعيارضية وليم تيتيخيذ إليى اآلن
المصلحة القومٌة الكردٌية ركيٌيزة أسياسيٌية فيً
تييحييالييفيياتييهييا وعييبلقيياتييهييا رغييم كييل الييمييإشييرات
الييكييردسييتييانييٌيية الييتييً سييبييقييت هييذا الييوضييوح
واالنكشاف؟
إذا كان ثمة من اتخذ خٌاراً كان معٌبيا ً فيٌيميا
مضى  ،اآلن بياتيت كيل اليخيٌيارات مشيروعية،
لماذا اليخيجيل فيً إعيبلن تيحياليفياتينيا وهيوٌيتينيا
السٌاسٌة إذا كان ثمة من اتخذ تحالفاً؟
لم تستجلب الحركة الكردٌة تدخل حيزب هللا
ومٌلٌشٌات أبو الفضل العباس ولم تكن لهيا دور
فً تكوٌين ميغينياطيٌيس جيذب اإلرهيابيٌيٌين مين
أصقاَ العالم للجهاد فً سورٌيا ،وليم تيكين ليهيا
دور فً رعياٌية قيطير وتيدخيليهيا فيً صيٌياغية
مشارٌع بعو فصائل المعارضة وال نسقت ميع
السعودٌة لتكون لها اليثيقيل األكيبير فيً ائيتيبلف
قوى المعارضة والثورة ولم تساهم فً وصياٌية
إٌرانٌة على القرار السوري وال قدمت ضمانات
لمصالح روسٌا وال هً قادرة على فعل كيل
ذلك لماذا تعٌش الحركة الكردٌة هذه األزمية
األخبلقٌة فً خٌاراتها السٌاسٌة؟؟
اطييمييئيينييوا ٌييا سييادة ال دميياا أطييفييال درعييا
وحمص و الغيوطية فيً رقيابيكيم  ،وال األفيئيدة
المرعوبة ألبناا الساحل من الهيجيمية اليطيائيفيٌية
البشعة التً أعلنتها كتائب جيهيادٌية سيتيليوميكيم،
نحن وهم كل الضحاٌا السورٌٌن) شيركياا فيً
الوهم وفً الفجٌعة ،وشركاا فيً هيذا اليخيراب
المعمم

املبل انسٛبسٙ

ٔاملبل انذثهٕيبسٙ
ٔيب ثًُٓٛب !!

صالح علمداري
ٌُعتبر المال العام فً أي نظيام أو
سلطة قدٌيميا ً أو حيدٌيثيا ً مين أركيان
السٌادة واليميس بيه جيرٌيمية ُتيعياقِيب
علٌها القيوانيٌين  ،ليكين اليكيثيٌير مين
الحكام انتهكوا هذه السٌيادة بيؤنيفيسيهيم
عبر األزمنية واليعيصيور وتصيرفيوا
بهذا المال اليعيام مين أجيل صينياعية
اليتييابييعيٌيين وشيراا الييذميم ولييو عييلييى
حساب الشعوب ولقمة عٌشها
المال السٌاسً –اذاً -وبيتيعيرٌيف
غييٌيير دبييلييوميياسييً هييو الييمييال الييذي
تصرفه جهات علٌا أقوى ) عٌنيا ً او
نقداً بشكل دوري أو على شكل هبات
وأحٌانا على شكل مساعدات لحيسياب
دول أو منظيميات أو أحيزاب بيغياٌية
التؤثٌر على موقفها السٌاسً لمصلحة
الجهة صاحبة الميال  ،وهينيا ٌيميكين
تمٌيٌيز اليميال السيٌياسيً اليذي تيقيره
مإسسات الدولة التشرٌعٌة تحت بينيد
المساعدات للدول اليفيقيٌيرة وتيوعيز
فٌها للجهات التنفٌذٌة بصيرفيهيا مين
المٌزانٌية اليعيامية بشيكيل عيلينيً و
بشفافٌة تامة  ،وفً هذا االطار تيؤتيً
المساعدات االمرٌكٌة ليبيعيو اليدول
ليغياٌية
العربٌة كيميصير واالردن
اسيتيراتيٌيجيٌية واضيحية هيً الصيليح
ليكين فيً
والتطبٌع مع اسرائٌل
كثيٌير مين اليحياالت ٌصيرف اليميال
السٌاسً من الدخل العام عن طرٌيق
كادر وأجهزة مستحدثة لهذه اليميهيمية
أو أجهزة أمنٌة بشيكيل سيري وغيٌير
شفاف وال سٌما فً الدول اليميسيتيبيدة
واألنظمة الشموليٌية كيميا كيانيت تيتيم
ِهييبييات و ِم ي َنييح الييحييزب الشييٌييوعييً
السوفٌياتيً وحيزب اليبيعيث اليعيربيً
لفروعه فيً اليدول األخيرى  ،وفيً
هذه الحالة ٌتحول المال السٌاسً الى
مصنع للفساد والفاسدٌين وفيً كيثيٌير
من األحٌان ٌتحول إلى ثمن « 13
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المال السٌاسً  ...تتمة
لشراا الذمم واالرتزاق  ،واليحيالية
األكييثيير بشيياعيية ودمييوٌيية لييلييمييال
السٌاسً هو استثيمياره فيً إشيعيال
الحروب العرقٌة والطائفٌة وتموٌيل
االرهاب من أجل النفوذ والسٌطيرة
على أماكن ومواقع حٌوٌة كميا هيو
القصد فً التموٌل االٌرانً ليحيزب
هللا فً لبنان والحوثٌٌن فيً اليٌيمين
وبييعييو الييحييركييات والييميينييظييمييات
األخييرى ومسيياعييداتييهييا الييمييفييتييوحيية
للنظام السوري
أما المال "الدبلومياسيً" و فيً
حال سيبلمية تيعيبيٌيرنيا فيهيو اليميال
المقدم بشكل عيٌينيً أو َحسيميً أو
إهداا من جهة دنٌا ضعٌفة ) إليى
جهة علٌا قوٌة) ليكيسيب اليرضيى
والتقرّب والتودّد أو لدرا المخاطير
وفييً هييذا اإلطييار ٌييؤتييً الييعييرف
التارٌخً القدٌم فً تقدٌم اليقيرابيٌين
من قبل البشر لآللهة وتقدٌم الهيداٌيا
من قبل ميراتيب اليحيكيم الصيغيٌيرة
للمراتب اليكيبيٌيرة بيميثيابية إعيبلن
اليييقيييبيييول بيييالسيييليييطييية واليييطييياعييية
والوالا ،أما األسلوب اليميسيتيحيدث
فً الوقت الراهن فٌتجلى فً توفٌر
فييرص اسييتييثييمييار أو اغييرااات أو
تسهٌبلت من قيبيل اليحيكيوميات
والدول الصغٌرة والضعٌفة للكبٌيرة
والقوٌة منها بيغياٌية ظياهيرٌية هيً
التسوٌق لمنتجاتها أو تحقٌق أهداف
اقتصادٌة أو سٌاسٌة وغاٌة مبيطينية
هً أٌضا ً بمثيابية اليوالا وفيً هيذا
االطار ٌؤتً سخاا دول النفط تيجياه
الدول الصناعٌة الكبرى
فً حياليتيً اليعينيوان أعيبله ال
ً
صيدقية كيميا ال
ٌمكن اعتبار المال
ً
ٌمكن اعتبار صاحبيه بيرٌيئيا  ،ميع
مبلحظة أنه فً الحالة الثانٌة تيقيوم
الجهة الضعٌفة باستثمار الميال فيً
بورصية اليجيهية األقيوى بيميحيو
إرادته وربيميا ليليميصيليحية اليعيامية
ولييذلييك قييد ٌييحييصييل عييلييى بييعييو
الييم ي ٌّييزات السييٌيياسييٌيية والييميينييفييعيية
االقييتييصييادٌيية كييمييا هييو حييال دول
الخلٌج المزدهرة حياليٌيا ً أميا فيً
الحالة األولى عندما ٌستثمر اليقيوي
فً بورصة الضعٌيف فيان اليهيدف
هو – قطعا ً  -كسر ارادة األخٌر و
نييٌييل والئييه واسييتييخييدامييه جسييراً
للوصول الى غاٌات محددة
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أردٔغبٌ قذو انعشاء نألريٍ نكُّ أثقٗ احلذٔد يقفهخ يف
ٔخّ سٔار آراراد

ٌرٌفان  -فٌكٌن شٌتٌرٌان*

” صورة عن الحياة ”

كان ٕٗ نٌسان أبرٌل) ٌوم عطيلية مشيميسيا ً
وممتعا ً فً ٌرٌفان ،غابت حركة السٌر الطبٌعيٌّية
ُ
خرجت مين ميحيطية
خبلله عن شوارَ المدٌنة
مترو «بارٌكاموتٌون » وتيعينيً «الصيداقية )»
باتجاه جسر كٌٌف ،حٌث بدأت الحشود تيتيكياثير،
وراح اليينيياس ٌسييٌييرون بييالييمييئييات ،بييل ح ي ّتييى
بيياآلالف ،بيياتييجيياه نصييب »تسييٌييتييسييرنيياكييابييرد«
المكرّس لضحاٌا مذابح األرمن فً عام ٕ٘ٔٓ
والمليفيت أنّ اليجيميٌيع ،مين شيبّيان ،وعيائيبلت،
وأطفال ،ارتيدوا أفضيل ميبلبيس ٌيوم اليعيطيلية،
وحملوا ورداً أحمر ،أو أزهار تولٌب قيانيٌية ،أو
أقحوانا ً أبٌو وتكاثرت الحشود مع اقترابنا مين
النصب التذكاري ،الذي ا ّتخذ شكيل مسيلّية حيادّة
تشٌر إلى السماا ،وقد ُنصِ َبت إلى جانيبيهيا اثينيتيا
عشرة لوحة ،تخالها أٌادي تحمً الشعلة األبدٌة
وتقدّمت اليحيشيود بيبيطا بيٌين األليواح ،ليوضيع
الزهور على أكوام كبٌرة سبيق أن تشي ّكيليت فيً
محٌط الشعلة النارٌّة
مييع هييذه الييمييسييٌييرة عييلييى األقييدام صييعييوداً،
بإمكان المرا أن ٌختبر جزئٌا ً الترحٌل اليجيبيري
الذي شهده عام ٘ٔ ،ٔ2حٌث أرغِ م مواطنو أمّة
بكاملها على مغادرة بٌوتهم ،وقيراهيم ،وميدنيهيم،
والموطن الذي سكنوا فٌه منذ حوالى ألف س نة،
وت ّم ترحٌليهيم إليى دٌير اليزور ،وقيد تيعي ّرضيوا
للنهب والقتل فً سٌاق ذلك
وفيٌيميا كينيا نسيٌير ميبيتيعيدٌين عين الينيصيب
التيذكياري ،بيرز جيبيبل آرارات اليتيوأميٌين إليى

الٌمٌن ،مع قمّتٌهما المكللتٌن بالثلوج ،وقد ظهرتا
بوضوح فً ذلك الٌوم الجمٌل ،عليميا ً أنّ مشيهيد
هذه السلسلة الجبلٌّة األسطورٌة التً أرست فٌها
سفٌنة نوح رحالها وفقا ً لئلنجيٌيل ،هيً اليميشيهيد
الطاغً فً أرجاا ٌيرٌيفيان وميع ذليك ،كيانيت
أشبه باألسطورة ،وبالحلم البعٌد المنال ،لوقوعها
عند الجانب التركً من الحدود ،مع اإلشارة إلى
أنّ تركٌيا تيرفيو فيتيح اليحيدود مينيذ أن نياليت
أرمٌنٌا استقبللها
رسالة أردوغان
ومن الملفت أ ّنه منذ عام ٘ ،ٔ2ٙتارٌخ أول
إحٌاا شعبً لذكرى الميذابيح فيً ٌيرٌيفيان اليتيً
كانت آنذاك عاصمة أرمٌنٌا السوفٌاتٌيةٌ ،شيارك
آالف الناس فً ٕٗ نيٌيسيان مين كيل سينية فيً
مسٌرة من هذا اليقيبيٌيل ،ليليتيشيدٌيد عيليى أنيه تيم
اقتراف جرٌمة هائلة ،والعدالة تنتيظير أن تيؤخيذ
مجراها
ّ
وتمثل الحدث األبرز لهذه السنة الذي طيغيى
على شاشات التلفزة ،بالرسيالية اليتيً بيعيث بيهيا
رئٌس الوزراا التركيً رجيب طيٌيب أردوغيان
بمناسبة ٕٗ نٌسان ،وبعد مقدمة طوٌلة ،قال فٌها
إنه خبلل الحرب العاليميٌية األوليى ،ميرّ جيميٌيع
العثمانٌٌن بمعاناة ،لم تقتصر على األرمن ،إنيميا
شملت األتراك ،واألكراد ،واليعيرب ،واألرمين،
«ومبلٌٌن المواطنٌين اليعيثيميانيٌيٌين اآلخيرٌين»،
وأضاف أنّ تركٌا «تملك حرٌة التعبٌر عن آراا
وأفكار متفاوتة حول أحداث عام ٘ٔ14 « ٔ2
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أردوغان ق ّدم  ....تتمة
لكنّ أردوغان ّ
حذر قائبلً« :قد ٌيرى اليبيعيو
أن مناخ الحرٌّة السائد فً تيركيٌيا ٌيفيسيح فيً
المجال أمام صدور آراا وميزاعيم اتيهياميٌية،
وعدائٌة ،وحتى استفزازٌة ».إنّ ك ّل ما سيبيق
هيو سيٌياسيية قيدٌيميية ،وفيً سييٌياقيهياٌ ،يعيتيبيير
الييمييسييإولييون األتييراك أن إطيياحيية األرميين
العثمانٌٌن هيً «حيرب أهيليٌية» ،أو ميجيرد
«أحداث »حصلت فً سٌاق الحرب العالميٌية
األولى ،ومج ّرد مزاعم بؤ ّنه لم ٌكن هينياك أي
سٌاسة دولة تقضً بإبادة أمّة كاملة
أمييا الييجييدٌييد فييً كييبلم أردوغييان ،فييهييو
التعاطف الذي أظهره حٌال األرمين ،عينيدميا
قال« :فلٌرقد األرمن الذٌين خسيروا حيٌياتيهيم
فً مطلع القرن العشرٌن بسبلم ،ونحن نرسل
أحر التعازي ألحفادهم».
فً إطار الخطاب التركً الرسيميً اليذي
وُ صف فيٌيه األرمين عيليى اميتيداد قيرن مين
الزمين تيقيرٌيبيا ً عيليى أنيهيم أعيداا ،وخيونية،
وعمبلا لدى القوى االستعمارٌةٌُ ،عتبر وضع
المعاناة األرمنٌة والتركٌة على قدم اليميسياواة
خطوة بارزة بالفعل
 02نٌسان 9191
فً ذليك اليٌيوم ،اعيتيقيل رجيال الشيرطية
العثمانٌون مئات األرمن فً اسيطينيبيول ،مين
بييرلييمييانييٌييٌيين ،ورجييال دٌيين ،وقييادة أحييزاب،
ومحامٌن ،ومدرّسٌن ،وشعراا ،أي باختصار
جمٌع المثقفٌن األرمن وفً األٌام التالٌية ،تيم
ترحٌلهم إلى األنياضيول ،حيٌيث ع ُّيذب ٔ7ٙ
منهم ح ّتى الموت ،ومن بٌنهم الميامً الالمع
كييرٌييكييورزوهييراب الييذي كييان عضييواع فييً
البرلمان العثمانً وصدٌقا ع شخصيٌيا ع ليطيليعيت
باشا ،إلى جانب الشياعير دانيٌيال فياروجيان
وقبل ذلك بؤسابٌع قلٌلة ،تم نزَ سبلح الجنيود
األرمن الذٌن تمّت تيعيبيئيتيهيم ضيمين اليجيٌيش
العثمانً ،وأرسِ لوا إلى كيتيائيب عيميل ،وبيعيد
تقسٌمهم إلى مجموعات صغٌرة ،أع ِد َم حوالى
ٖٓٓ ألف منهم وفيً اليوقيت ذاتيه تيقيرٌيبياً،
بدأت عملٌات الترحٌل الجبرٌة ،علما ً أن قٌادة
الحيزب اليحياكيم ،اليميعيروف بياسيم جيميعيٌية
االتحاد والترقً ،كانت قررت اليتيخيليص مين
الشعب األرمنً برمته ،عيبير إرغياميه عيليى
السٌر إلى معسكرات اعتقال فً دٌير اليزور
وفً ذلك المكان ،حصليت ميجيازر وتسيبيبيت
بإبادة عدد كبٌر مين الينيسياا واألوالد اليذٌين
كانوا نجحوا فً الصمود حيتيى ذليك اليحيٌين
ومن المإ ّكد أ ّنه عند قرااة مذكرات الناجيٌين،
والقسوة التً تيحيمّيليوهيا ،واليعينيف واإلذالل،
سٌبدأ المرا بالتشيكيٌيك فيً أسيس اليحيضيارة
البشرٌة بح ّد ذاتها
ُتعت َبر مذابح األرمن أول إبادة جماعٌة فً
القرن اليعيشيرٌين وبيعيكيس ميحيرقية اليٌيهيود
واإلبادة الجماعٌة الرواندٌة ،ال ٌزال مقيتيرف
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حصل ،قصر تشانكاٌا اليرئياسيً فيً أنيقيرة،
وهو بمثابة البٌت األبيٌيو فيً تيركيٌيا اليذي
تمت مصادرته من عائلة كسابٌان
شجاعة المؤرخٌن األتراك
فً السنوات العشرٌن الماضٌة ،وبيفيضيل
أعمال وكفاح تركٌٌن شجاعٌين وأرمينيً ،تي ّم
تفكٌك عناصر الخطاب الرسمً السيائيد أمّيا
الرجل األوّ ل منهم ،فهو الصحيافيً والينياشيط
الييرائييد فييً مييجييال حييقييوق اإلنسييان رجييب
زاراكولو الذي أصدر ميجيميوعية كيتيب عين
تييارٌييخ أرمييٌيينييٌييا بييؤقييبلم مييإلييفييٌيين أرميين
وأوروبٌٌن ،وقد دفع زاراكولو وأسرته الثمين
غالٌا ً عيليى شيجياعيتيه ،إذ تيعيرّ و ليليسيجين
مراراً ،وتوفٌت زوجته عيائشية نيوز بيعيد أن
أمضت سنوات طوٌلة خيليف اليقيضيبيان أميا
الثانً ،فمقاتل سابق أصيبيح ميإرّ خياًٌُ ،يدعيى
تانار أكشم وهو ٌيكيتيب مينيذ ٕٗ سينية عين
مذابح األرمن بياليليغية اليتيركيٌية ،وقيد فضيح
أكاذٌب المإرخٌن الرسيميٌيٌين أميا الشيخيص
الثالث ،فٌدعى هرانت دٌنيك ،وهيو صيحيافيً
تركً – أرمنً ،تجيرأ مينيذ عيام ٖ ٔ22أن
ٌستشٌر الرأي العام التركً ،وٌسؤله عن عيدد
كبٌر من األرمن فً بلداته ،وقراه ،وكنيائسيه،
ومدارسه فسؤليه عيمّيا حيل بياألرمين ،وعين
مكانهم الحالً إالّ أنّ تيحيدّي هيرانيت دٌينيك
الخط السٌاسً الرسمً – ال سٌّما أ ّنه أرمينيً
– ش ي ّكييل تييهييدٌييداً بييالييغ الييخييطييورة لييحييراس
الكمالٌة ،بالتالً تعيرّ و ليبلغيتيٌيال فيً عيام
ٕٓٓ7
إنّ عدم اعتراف تركٌا باإلبادة الجيمياعيٌية
ٌخوّ لها مواصلة قمعها األرمن وغيٌيرهيم مين
األقلٌات وسؤعطً مثلٌن عليى ذليك :عينيدميا
ظهر تيحيرّك مسيلّيح كيردي فيً تيركيٌيا فيً
ثمانٌنات القرن العشرٌن ،ليم ٌيكيتيفِ اليجيٌيش
التركً بمقاتلته ،بل دمّر حوالى ٖٓٓ٘ قرٌية
كردٌة ،ورحّ ل س ّكانها وعنيد نشيوب صيراَ
قره با  ،وقفت تركٌا إليى جيانيب آذربيٌيجيان
ضد أرمٌنٌا ،ولٌس فقط دٌبليومياسيٌياً ،كيونيهيا
ق ّررت أٌضا ً توفٌر أسلحة وجنراالت لليجيٌيش
كمساعدة فً خوو الحرب كما أنها أقيفيليت
حدودها ميع أرميٌينيٌيا ،ليخينيق اقيتيصياد هيذه
األخٌرة وتبقى الحدود اليتيركيٌية  -األرمينيٌية
آخر جزا مقفل ح ّتى الٌوم من الستار الحدٌد
وٌضٌف أردوغان فً رسالته قائبلً« :فيً
عالمنا الٌوم ،ال ٌعتبر اسيتينيبياط اليعيداوة مين
األحداث التارٌخٌّة ،وخلق خصوميات جيدٌيدة
مقبوالً وال مفٌداً ليبينياا مسيتيقيبيل مشيتيرك ».
ولكن فً حال كان الوضع كيذليكٌ ،يا سيٌيدي
رئٌس مجلس الوزراا ،فافتيح اليميقيفيلية ،فيؤنيا
أرٌد أن أذهب إلى سلسلة جبال آرارات سٌيراً
على األقدام!

المذابح ٌنفً حصولها حتى الٌوم وفً سبيٌيل
الكشف عن حجم الخرابٌ ،شار إلى أنيه فيً
عام ٗٔ ،ٔ2أقيام ٕ ٕ ميليٌيون أرمينيً فيً
تركٌا وكان عدد األرمن ٌزٌد بقلٌل عن عيدد
األتراك ،أو عين عيدد شيعيوب اليميحيافيظيات
السورٌة ،وٌزٌد كل منهما حاليٌيا ً بيقيليٌيل عين
العشرٌن ملٌونا ً وفً تركٌا وحدها اليٌيوم ،ال
ٌعٌش إال ستون ألف أرمنً ،وميعيظيميهيم فيً
اسطنبول ،ولم تبقَ سوى قرٌة أرمنٌية واحيدة
تييدعييى واقييفييلييً ،تييقييع عييلييى مسييافيية عشييرة
كٌلومترات شمال كسب ،وٌصل عدد سكيانيهيا
إلى ٖ٘ٔ شخصاً ،علما ً أن من تبقى منهم إميا
قُتلوا فً المجازر ،أو أصيبيحيوا الجيئيٌين فيً
دول مجياورة ومين بيٌينيهيم عيدد كيبيٌير مين
اليٌيتياميى ،مين فيتييٌيات صيغيٌيرات أو أرامييل
تعرضن للخطف وأرغمتهن قبائيل وعيائيبلت
تركٌة ،أو كردٌة ،أو عربيٌية ،عيليى اعيتينياق
اإلسبلم وفً ما ٌيؤتيً رقيم آخيرٌ ،يفيٌيد بيؤن
اإلمبراطورٌة العثمانٌية كيانيت تضيم ٕٖ٘2
كنٌسة ودٌراً لؤلرمن ،ولم ٌبق منها اليٌيوم إال
ٖٗ ،من بٌنها  ٕ2فً اسطنبول ،و ٙفقط فيً
الشرق كلّه ،بما ٌشمل أرمٌنٌا التارٌخٌة
وكييان األرميين أوائييل الييمييسييتييهييدفييٌيين ميين
سٌاسة تيدميٌيرٌّية ،وليكين األمير ليم ٌيقيتيصير
عييلييٌييهييم ،إذ إن الييٌييونييانييٌييٌيين ،واآلشييورٌييٌيين،
واألكراد الٌزٌدٌٌن أٌضا ً تعرّ ضيوا ليليتيرحيٌيل
الجماعً والقتل وقد تسبب الدمار الناتج عين
الحرب العالمٌة وعن جرائم جميعيٌية االتيحياد
والترقً بتحوٌر معالم المنطقة برمتها ،عيليميا ً
أن األراضً التً كانت فً الماضً عثمانيٌية
ال تزال تعانً من هذا اإلرث اإلجرامً
والملفت أن التارٌخ التركً الرسمً ٌتيهيم
الضحاٌا ،وٌعتبرهم مسإولٌين عين اليميذابيح،
مبرراً مزاعمهم بالقيول إنّ األرمين تيعياونيوا
مع القوات األجنبٌّة ،وإنّ الجٌش اضطير إليى
نقليهيم إليى أمياكين أخيرى فيً ظيل ظيروف
حربٌة وإن اعتمد المرا هذا التبرٌر ،فمعينياه
أن مجمل الشعب العربً فيً اإلميبيراطيورٌية
كان ٌجب أن «ٌعا َقب »بالطرٌقة ذاتيهيا ،فيً
أعقاب الثورة العربٌة الكيبيرى اليتيً أطيليقيهيا
الشرٌف حسٌن من مكة المكرمة ولم تصيدر
أي كلمة عن اليطيبيٌيعية اليمينيظيمية ليعيميليٌيات
الترحٌل والمذابح ،حتى فً األماكن اليتيً ليم
تشهد أي ثورة ،وفً بيعيو األحيٌيان ،حيتيى
على بعد آالف الكيٌيليوميتيرات مين اليجيبيهيات
الحربٌة ولم ترد أي كلمة عين ميجيازر دٌير
الزور ،حتى بعد عملٌات الترحٌيل وليم تيرد
أي كلمة عن إرغام ما بٌن ٕٓٓ وٖٓٓ أليف
ٌتٌم وامرأة على تغٌٌر دٌنهم بالقوة
وكذليك ،ليم تيرد أي كيليمية عين الينيهيب
الشامل ليؤلميبلك األرمينيٌّية اليميتيروكية اليتيً
تقاسمها اليميشياركيون فيً اليميجيازر فيً ميا * جرٌدة اليٌياة  -اليجيميعية 0 ,مياٌيوأ أٌيار
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خالـد فً وجدان شعبه  ....تتمة
وفعبلً كانت ترسل النسخ المجانٌة من الجرٌدة الى دمشق ومينيهيا
توزَ على المدن الكردٌة بما أمكن
حملت الصحٌفة لقرائها أخبار العالم وأخبار كردستان وآراا صاحبها
وكتابها المتنورة فً السٌاسة والمجتمع والثيقيافية  ،فينيشيرت قصيائيد
ليجً قادري كوي باللهجة الصورانٌة وملحمية ميم وزٌين ألييميدي
خانً باللهجة الكرمانجٌة ومواد أخرى كيثيٌيرة تيحيوليت اليى رسيالية
ثقافٌة وسٌاسٌة هادفة  ،وكان المتنورون اليكيرد ٌينيتيظيرون وصيول
ت
أعداد الصحٌفة بفار الصبر ليٌيقيرإوهيا عيليى الينياس فيً حيليقيا ٍ
ت كانت تعقد من أجل االستماَ إلٌها واالنصيات لينيصيائيح
واجتماعا ٍ
ورسائل األمٌر البدرخانً
ٌعتبر "األمٌر مقداد بدرخان" مإسس الصيحيافية اليكيردٌية وأبيهيا
الروحً  ،وتعتبر صحٌفة "كردستان" بداٌتهيا وبياكيورتيهيا  ،وليذليك
ارتؤت النخب السٌاسٌة والثقافٌة الكردٌة االحتفال كل عام فً اليثيانيً
والعشرٌن من نٌسان بذكرى مٌبلدها  ،كؤول صحٌف ٍة كردٌة ميكيتيوبية
 ،واعتبار هذا التارٌخ عٌداً للصحافة الكردٌة
توقفت صحٌفة كردستان بعد صدور عددها الواحد والثبلثٌن فيً
نٌسان ٕٓ ٔ2فً القاهرة حٌث كان صدور عددها االول بعيد رحيلية
قسرٌة بٌن أربعة دول بسيبيب اليميضياٌيقيات واليميبلحيقيات واليحيظير
واألحكام الجائرة للسلطات العثمانٌة بحق الصحٌفة وصاحبها  ،حٌيث
أصدرت المحاكم العثمانٌة بحقه حكما ً غيٌيابيٌيا ً بيالسيجين اليميإبيد ميع
الحجز على ممتلكاته المنقولة وغٌر المنقولة  ،وكادت الصيحيٌيفية أن
تتوقف أكثر من مرة لوال مساندة شقٌقه االمٌر عبد الرحمن بدرخيان
وشقٌقته األمٌرة ثرٌا بدرخان وربما لينيفيس اليظيروف واالسيبياب ليم
ٌتمكن قراا الصحٌفة من الحفاظ علٌها والمكتبة الكردٌة اليٌيوم تيكياد
تخلو من أي عدد من أعدادها سوى التجربة الجدٌرة بالذكر للدكيتيور
"كمال فإاد" الذي جمع أعداد الصحٌفة فً كتاب خاص عنيدميا كيان
طالبا فً المانٌا
األخـوة اليضور ...
ال زالت الصحافة المكتوبة  ،أي صحافة القلم واليورق  ،تيعيتيبير
الركن األساسً فً اإلعبلم  ،رغيم ظيهيور وسيائيليه األخيرى  ،أي
اإلعبلم المسموَ والميرئيً  ،ورغيم تيقيدم اليتيقينيٌية واالتصياالت ،
وصفحات التواصل االجتماعً  ،فبل زال لهذا اإلعيبلم قيراإه  ،وال
زالت له نكهته ودوره وتؤثٌره  ،وعلى المستيوى اليكيردي ال زاليت
صحٌفة األمٌر مقداد بدرخان الصحافة اليميكيتيوبية ) وإن تيغيٌيرت
أسماإها وتعددت ألوانها  ،بل حيتيى وإن كيانيت بيليغيات اليقيوميٌيات
الحاكمة  ،ال زالت هً األشد تؤثٌراً واألكيثير جيدوىً فيً اليميعيتيرك
النضالً الكردي على الصعٌدٌن الوطنً والقومً
" تعزٌز التواصل واليوار  ...بذهنٌة منفتية "
أٌها األعزاء ...
إن جرٌدتنا  ،جرٌيدتيكيم " اليوح يدة –  " YEKÎTÎهيً إحيدى
حفٌدات صحٌفة "كردستان" حتى وإن لم تكن بنفس لغتها اليكيردٌية
ولدت فً حزٌران ٖ ٔ22لتسجل بانطبلقتها نفسا ً جدٌداً فً الصحافة
ً
ميتيرفيعية عيليى ليغية
الحزبٌة وجرأ ٍة نسبٌة فً زمن اليكيبيت واليكيتيم
ّ
التحزب والمهاترات داعٌة الى األليفية واليتيعياون ووحيدة الصيفيوف
ب وكيرد
وتعزٌز التواصل والحوار بيٌين اليقيراا والي ُكيتياب مين عير ٍ
وغٌرهم  ،حٌث فتحت صفحاتها أمام مقاالت الرأي اآلخر المخيتيليف
بدااً من العدد  ، 4 2٘ 4واستمرت خبلل هذه السنٌين دون انيقيطياَ
وإن تؤخرت أحٌانا عن موعدها لسبب أو لظروف  ،وبسبيب زحيمية
األحداث و كثافة الصيور اليتيً تيتيدفيق مين رحيم اليحيدث السيوري
استحدثت هٌئة التحرٌر بدااً بالعدد \ٕٗٗ\ زاوٌة جدٌدة ثيابيتية عيليى
صفحتها األخٌرة بعنوان " نقاط على يرو " سعيٌيا ً مينيهيا ليقيرااة
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ً
ورغبة منها فً تيقيرٌيب الصيورة أكيثير وصيليت
الكلمة بدقة أكبر
جرٌدة الوحدة إلى العدد  4 ٕٗ2 4فً آخر صدور لها  ،حٌيث تيطيبيع
وتوزَ الٌوم بآالف النسخ لتصل إلى عمق المجتمع الكيردي ونيخيبيه
كما توزَ أٌضا فً أوساط غٌر كردٌة ٌ ،عمل على تحرٌرهيا جينيود
مجهولون ببؤس وجلد رغم تواضع اإلمكانٌات  ،وتيغينيً صيفيحياتيهيا
كتابات ومساهمات قدٌرة تخطها أقبلم نٌّرة ٌذٌّل أصحابهيا كيتيابياتيهيم
بؤسماا صرٌحة وأخرى حركٌة ٌ ،تناولون الحدث بذهينيٌية مينيفيتيحية
وتحلٌل دقٌق تسمو بها الجرٌدة وتستمر
ً
وأخٌراً وبعد مرور مائة وسيتية عشير عياميا عيليى صيدور أول
جرٌد ٍة باللغة الكردٌة وفً ذكراها السنوٌة هذه  ،نعتقد أنه ال بيد مين
إجراا مراجعة مسإولة نسؤل فٌها أنفسنا ونسؤل بعضنا البعو  :ميا
هو حال الصحافة الكردٌة الٌوم ؟ وتحدٌداً ما هو حال صحافتنا نحن
ً
ً
مجلة ُتصدر الٌوم بياليليغية اليكيردٌية أو
صحٌفة أو
كرد سورٌا ؟ كم
غٌرها من اللغات؟ وما هً مستواها ومدى اهتمام القراا بها ؟ هيل
توجد صحافة كردٌة أصبلً ؟ أم أن كل الموجود صحائيف وصيحيافية
حزبٌة لٌست إال ؟؟؟
أال ٌجب أن نقدم االعتذار لؤلمٌر الكردي مقداد مدحت بيدرخيان
؟ ونق ّر له بؤننا لم نضف الى مشروعه االعبلمً ما ٌستوجيب اليذكير
ولم نكن على مستوى طموحاته  ،وال ٌوجد حتى اآلن إعيبلم كيردي
سوري متطور ٌقوم بدوره الثيقيافيً اليميطيليوب والسيٌياسيً اليميتيقيدم
والرقابً المفترو كسلطة رابعة تبحث عن مكامن اليخيليل وتيقيتيرح
بروح المهنٌة العالٌة والنزٌهة
الحلول
ٍ
وفً النهاٌة ال ٌفوتنا أن نزفّ تحٌاتٍنا العطرّة إليى أرواح شيهيداا
الحرٌة والكرامة  ،وأرواح شهداا الكلمة واليرأي  ،شيهيداا وسيائيل
االعبلم المختلفة  ،أٌنما كانوا  ،ونخص باليذكير شيهيداإنيا األقيربيون
الدكتور الشهٌد "شٌرزاد حج رشٌد" الذي كان قد بدأ بتجسٌد طموحه
االعبلمً على صفحات جرٌدة "سبا " الطبلبٌة فً جياميعية حيليب ،
وشهٌدنا الغالً االعبلمً الكردي الصبور "كمال حنان " كما إليى
روح رئٌس تحرٌر جيرٌيدتينيا و رئيٌيس اليحيزب اليراحيل اليخياليد "
إسماعٌل عمر"
ً
ألف تحٌة إلى كل من بذل وٌبذل جهدا فً رسم اليكيليمية اليميفيٌيدة
وساهم وٌساهم فً نشرها وجعلها فً متناول القارئ الكردي فً ٌوم
الصحافة الكردٌة  ،وكيل اليتيحيٌية ليمين ٌيدافيع عين حيرٌية اليكيليمية
كل عام وأنتم بخٌر  ...أهيالع بيكيم ميرة أخيرى ...
والرأي
وشكراع ستماعكم .
* الكلمة التً ألقاها الكاتب والمهندس صبلح علمداري عن هٌئية
تحرٌر جرٌدة الوح دة فً حفل إحٌاا عٌد الصيحيافية اليكيردٌية اليذي
أقامته منظمة – جٌا – لحزب الوح دة فً بلدة مٌدانكً  -عفرٌن

رحٛم املعًز انكزد٘ رشٛذ ثكز

بتارٌخ ٔ  ، ٕٓٔٗ 4 ٘ 4فً ٌوم ربٌعً
جمٌل غمو المعمر الكردي رشٌد بكر بن
عمر ناهز  4 ٔٓٙ 4سنة ،
محمد عٌناه عن
ٍ
من موالٌد قرٌة عتمانا – ناحٌة راجو –
عفرٌن  ،وتنفصل حٌاته عن جبال كردا
الجمٌلة وعن شجرة الزٌتون التً أحبها طوال
عمره  ،لٌرحل إلى جوار به  ،وتودعه عائلته
وأهالً قرٌته وأصدقائه بحزن عمٌق  ،وهو الذي زرَ الروح
القومٌة واإلنسانٌة فً نفوس أبنائه وأحفاده الذٌن من بٌنهم من
ٌناضل فً صفوف حزبنا وٌدافع عن قضٌة شعبه العادلة  ،حٌث
بحضور غفٌر
وري الثرى فً مقبرة القرٌة
ٍ
بأير التعازي إلى عائلة الرايل ونسأل هللا أن ٌسكنه
نتقدم
ّ
فسٌح جنانه .
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رسبنخ خٕاثٛخ
فٌما ٌلً الترجمة العربٌية ليلينيص
الكردي للرسالة الجوابٌة التً أرسلهيا
السٌد مسعود بيارزانيً رئيٌيس إقيليٌيم
كردستان العراق  ،إليى السيٌيد ميحيً
الدٌن شٌخ آلً سكرتٌر حزب الوحيدة
الييدٌييمييقييراطييً الييكييردي فييً سييورٌييا
ٌكٌتً) بمناسبة عٌد ن وروز المجٌد:

ثسى اهلل انزمحٍ انزحٛى
األخ الميترم ميً الدٌن شٌخ آلً
سكرتٌر يزب الويدة اليدٌيميقيراطيً
الكردي فً سورٌا
نيٌٌكم بيرارة ...
صلَ ْتنا رسالة اليتيهينيئية اليتيً
لقد و َ
أرسلتموها إلٌنا بمناسبة العٌد القومً"
نـوروز" إننً ألشكركم جزٌل الشكر
وأتم ّنى النجا َح لشيخيصيكيم اليميحيتيرم
ولييكييافيية أعضيياا حييزبييكييم ،آم يبلً أن
تصييب ي َح وحييدة صييف ك ي ِّل األطييراف
الكردٌة ،وتعزٌز األخوة بٌنهيا أسياسيا ً
لضييمييان حييقييوق شييعييبيينييا فييً غييرب
كردستان

مع احترامً
مسعود بارزانً
رئٌس إقلٌم كردستان
ٕ٘ آذار ٕٗٔٓ

انجبرر ... ٙخزٔج يف سيٍ انعٕدح ٔ ،عٕدح يف سيٍٍ حزج !

ٌبدو أن االنتظار ال زال سٌد الموقف لدى أعضاا ومإٌدي " البارتً الدٌمقراطً الكردستانً
 سورٌا" الشقٌق كما لدى حلفائه فً المجلس الوطنً الكردي وأن اآلمال فً عودة هذا اليبيارتيًقوٌا ً مظفراً بقٌاداته وكوادره وسكرتٌره إلى أرو الوطن وحضن الشعب باتت تتجه نحو الخيٌيبية
وأن إعادة إقبلَ المجلس الوطنً الكردي وتفعٌل المرجعٌة المشتركة مع ميجيليس شيعيب غيربيً
كردستان باتت فً حكم المجهول ! ففً غٌاب " البارتً " والمجلس الذي عطله والمرجعٌة التً
هجرها حدث الكثٌر على األرو منذ أكثر من عام ونصف  ،وتغٌرت الكثٌر من المفاهٌيم حيٌيث
تعرو الكرد فً حلب ورٌفه الى الحرب العرقٌة والتهجٌر و ُ
شرد عشرات اآلالف منهم بيعيد أن
ُدكت أحٌائهم فتوجهوا نحو "عفرٌين" و"كيوبيانيً" و ُنصيبيت خيٌيام الينيزوح وتيعياليت صيرخيات
الجٌاَ  ،وضاقت بهم األرو  ،فيتيشيتيتيوا فيً اليميهياجير عيبير أسيبلك اليحيدود وعيبير اليبيحيار
وقراصنته
فً غٌاب البارتً وقٌادات أجنحته ومكونياتيه تيعيرو اليكيرد ليليحيرب واليحيصيار مين قيبيل
"داعش" وأخواتها وتصدّر الشرٌك اآلخر بمفرده لمهام القٌادة والحماٌة واالدارة وأعيلين بيميفيرده
نظام الكانتونات والوزارات واالدارة الذاتٌة وأصدر لوحده العقد االجيتيمياعيً وقيانيون األحيزاب
وفً الغد القرٌب ربما ٌبصر النور قانون االنتخابات وهذا ما زاد من االنقطاَ وزاد مين اليجيفياا
معسكرٌن نقف على أعتاب القطٌعة والتخوٌين تصيعيب فيٌيهيا
حتى حُفرت الخنادق بٌننا وأصبحنا
َ
إقامة المراسٌم للعودة المٌمونة !  ،وٌخفت فٌها ترحٌب المإٌدٌن والمنتظرٌن وتعلو فٌها أصيوات
الناقدٌن والشامتٌن  ،فكٌف سٌتعامل الحزب الجدٌد بعد عودته المرتقبة مع كل هذا ومع كل ما تيم
انجازه على األرو بغٌابه ؟  ،هل سٌشكل إدارة بدٌلة لئلدارة الحالٌة "إدارة ظيل" ميثيبلً ؟  ،أم
سٌطالب بحصته ومقاعده فً اإلدارة القائمة ؟! وانتهى األمر أم سٌركن جانبا ً لٌسٌر القيطيار مين
دونه ؟  ،خٌارات العودة مرَّ ًة وستزداد مرار ًة كلما طال الغٌاب
كان من الممكن لهذا البارتً الشقٌق ّأال ٌهاجر أصبلً  ،بل كان من الواجب أن ٌكون قادته بعد
اضطرار النظام لبلنسحاب من المناطق الكردٌة وحصول الفيرا اإلداري واألمينيً فيً ميقيدمية
الصفوف مع القٌادات األخرى ٌعملون معا ً على األرو فً تنظٌم المجتمع وتدبٌر شإونه وتؤمٌن
احتٌاجاته المعٌشة والخدمٌة واألمنٌة ال أن ٌتركوا الشعب تحت اليحيرب واليحيصيار واليجيوَ
لٌعٌشوا هم فً رفاهٌة الفنادق ؟!  ،أما الغرٌب العجٌب أنه و فً كل سنٌن تيواجيد السيليطية فيً
المناطق الكردٌة لم تهاجر قٌادات األحزاب بهذا الشكل الجماعً !
ً
شقٌق آخر مسيتينيجيدا ،
َهجْ ُر طاولة الحوار مع األطراف الشقٌقة والشرٌكة واللجوا الى دٌار
ٍ
كانت بداٌة القطٌعة والتمسك بالشعارات والتنظٌرات عبر االعبلم فً زمن الفعل والعميل عيليى
األرو  ،كان بمثابة االمتحان الذي سقطت فٌه هذه القٌادات  ،فحيظيا ً سيعيٌيداً فيً اميتيحيان آخير
وقضٌة أخرى!
األشقاا فً حركة المجتمع الدٌمقيراطيً  TEV-DEMأٌضيا ً ليم ٌيمينيحيوا فيرصية حيقيٌيقيٌية
لؤلطراف األخرى ولم ٌطرحوا برنامجهم فً اإلدارة كحزمة واحدة للتشاور والنقاش واليتيعيدٌيل
 ،بل طرحوه فً فقرات منفصلة إما فً فترات الجفاا بٌن المجلسٌن أو عليى شيكيل ردود أفيعيال
على بعو خطوات المجلس الوطنً الكردي لٌُظهروا أنفسهم كطرف وحٌد ٌعمل عيليى األرو
وٌحمٌها  ،كما لو أن القضٌة هً تؤسٌس شركة خاصة تحتمل مغامرات الربح والخسارة وليٌيسيت
قضٌة شعب ٌصعب فصله عن محٌطه الثقافً وفٌها من التعقٌيدات اليجيغيرافيٌية واليدٌيميوغيرافيٌية
والسٌاسٌة ما ٌستوجب االتزان والحكمة واإلجماَ لذلك لٌس من الغرابة أن ُتسميى فيً أحيادٌيث
الناس كل الهٌئات واالدارات التً تشكلت على األرو باسم الحزب ولٌست باسم الشعب !
نحن من جهتنا ال نختلف على مبدأ االدارة الذاتٌة لكننا نضيٌيف بيؤن اليمينياطيق اليكيردٌية فيً
سورٌا ٌجب أن تكون وح دة إدارٌة  -سٌاسٌة واحدة تضمن خصوصٌة كل منيطيقية  ،وال نينيظير
المإقتة القائمة رغم مبلحظاتنا ،ألن أي شيكيل مين أشيكيال االدارة فيً زمين
بسلبٌة الى اإلدارة ٍ
الطوارئ هً بدٌل الفوضى وهً السبٌل الوحٌد لتسٌٌر وتٌسٌر أمور الناس  ،لكننا سنيظيل ُنصِ ير
على وجوب مشاركة جمٌع األطراف فً هذه االدارة رغم محاوالت التفرد والتمحور واليتيخينيدق
لدى البعو
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