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 يًٓت أسبسٛت

زاخدر  مد    –القديم والحدديد    –إن التاريخ الكردي عموماً 
األسف بدالدخدت داب الدبديدتديد  والدتدودتدب والد د د  والدتدخد دف   
وبتتاقضاب مصالح أصحاب القرار   الدتدك كداتدب مدن أسدبداب 
سقوط إماراب وكياتاب وثوراب كردي  وتؤخّر َتوكدّ  أي كديدان 
 يو سياسك كردي إلد  أواخدر الدقدرن الد دودريدن ر دم تدو در 
عوام  الو ب والتاريخ وال غد  واألر  والدمدوارد       إلد  
 داتدب دور الدتدودوم والدمدصدالددح القد دديدمديد  والددولديد  وتدؤثديددر 
األيدولو ياب  ك زرع الخت اب وتوريق صووف الُكرد وحدتد  
تؤ يج تار االقتتا  الداخ ك   أل   السيدطدرع عد ديد دم والدتدحدكدم 
بمصيرهم وح ب تط  ات م الوطتي  والدقدومديد  والتسداتديد      
ول   ال ام  األبرز حالياً  ك توتيب الصف الكردي  ك سدوريدا 
وخ ق الحباط واليؤس والو ور بالخطر  ك تووس أبتدا  الدُكدرد 
هو الخت اب السيداسديد  وعدوامد  األتدا الدحدزبديد  واالتدتد دازيد  

 والمصالح الوخصي   

 وك كتف دولد  ديدمدقدراطديد  يدتدو در  ديد دا السد دم واألمدان 
والضماتاب الدستوري  والقاتوتي  والمإسساتي  لحقوق ووا بداب 
المواطتين وال ماعاب البوري  ولمكوتاب الو ب كا ً    يدمدكدن 
أن يكون االختتف السياسك والوكري والت ددي  وتدتدوع وتد ددد 
المصالح تحب السقف الوطتك أمراً طبيد ديداً       ولدكدن حديدن 
ت ر   ماع  بوري  لخطر خار ك أو لسياساب محو وإتدكدار 
الو ود واضط اد وظ م وهضم لحقوق ا   من البدي ك   ب  مدن 
الوا ب أن ت تئم ت ك ال ماع  وتوحدد صدودو د دا  دك و د  ماك 
الت ديد وال دا    ويت اوز أبتائ ا خت ات م ال اتبي  وتتاقضداتد دم 
الثاتوي  ليوحدوا   ودهم وطاقاتد دم ويدركدزوا عد د  الدتدتداقد  
األسداسدك  دك سدبديد  إزالد  الدخدطدر الدداهدم وتدحدقديدق أهدداف 

 استراتي ي  والتؤسيس لمرح ٍ  مستقب ي  أ ض   

 ك حالتتا الكردي  السوري    كان إتكار وت ديد و ود وكيان 
و بتا من ص ب سياساب الدحدكدومداب الدمدتد داقدبد  عد د  دسدب 
الس ط    وكملك  ياب المسؤل  الكردي  عن اهتمامداب الدمدود دد 
السياسك والثقا ك ال ربدك السدوري عددا اسدتدثدتدا اب ومدواقدف 
خ ول    أي كان هتاك ت ديد وخدطدر دائدم عد د  الدُكدرد الدميدن 
د  وا ثمتاً باهظاً من حيات م  را  االضط اد الدواقد  عد ديد دم   
 كان طبي ياً أن تبادر تدخدبد  كدرديد  مدثدقدود  إلد  إعدتن إرادع 

 2 »       5٘1ٔحزيران  ٗٔسياسي  بصيغ  تتظيم حزبك  ك 

مبناسبة حلول عود الفطر ، نتقدم إىل العامل اإلسالمي والبببيبرببة رب حببر            

التهاني والترببكات ، متمنني أن بعم  السلم واألمان ولبلدنا سوربا اخلري والنصر 

 على الظلم واالستبداد .

 هـيئة التحرير

توأم كردي  ــ سوري حتدى الظروف وعاد مـ  الـ د اجـ ـ ـر          

إىل أحضان الوط  ، يف زيارٍة لألهل واألجداد ، تغـرـر بـهـاـ ـ ـرـا           

 فرحٌة عارمة ، والاسرة ال تفارق وج   را اجلر هني.

بمناسبة عيد الطفل العالمي ، نتقدم للطفلتين وألطفال سوريا 
 بأحـّر التهاني ، متمنين لهم أياًم سعيدة .

 4 »انَٕٛٛسف حخببغ ٔضغ األطفبل يف سٕسٚب ..............  

 6 »................  75يف يُطقت كـشداؽ .... إحٛبء انزكشٖ  
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     تتم االفتتاحية 

لي تف حول  ال ماهير الكردي    وهو ي م  
ع   وحـدع الو ب الكردي ويركز عد ديد دا 
ل تضا  ع   رد المظالدم وتديد  الدحدريداب 
والحقوق القومي  الديمقراطي  الموروع    
وليكون ماك الدتدتدظديدم الدولديدد أمد  الدُكدرد 
وأدات م  ك الكواح السياسك الس مك     إال 
أن القم  الس طدوي والدمدتحدقداب األمدتديد  
وال    والتخ ف وتؤثيراب خار ي  عديددع 
  كداتدب ورا  تودرمم الدحدركد  الدوطدتديد  
الكرديد   دك سدوريدا وتدّوسد  تدتداقضداتد دا 
الثاتويد     دك حديدن كدان وحـددع الصدف 

و اراً   –أم  ال ماهير و ايت ا   –الكردي 
ع   لسان  مي  األحزاب الكردي  والزا  
دون أن تدددرك  دديددداً مددا هددو مددغددز  
ومدلوالب ومتط باب ماك الو ار أو ت دمد  
وتضحك بما هو مطد دوب لدتدطدبديدقد  عد د  
أر  الواقد  وتسد د  لدتدحدقديدق األهدداف 

 المر وع مت   

لقد أمه  الو ب الدكدردي  دك سدوريدا 
َمن حول  بوحدت   ك لحظاب ومدتد دطدوداب 
تاريخي  عديدع   وأثبب أت  أه   لد دا    دك 
أعياد تـوروز ع   مّر عقود    ك اتتواض  

  و ك إعتن تؤييده ل د ديدئد   ٕٗٓٓقامو و 
 الكردي  ال  يا     

إماً وحـدع الصف الكردي  ك سوريدا   
ليسب و اراً تدتدغدتد  بد   دك الدمدتداسدبداب 
وتزين ب ا صوحاب ال رائد والبياتاب   ب  
هك ضرورع سياسي  وا تدمداعديد  ومد دمد  
أساسي  أمام  مي  األطراف الدكدرديد   دك 
مرح ٍ  عصيبد  وخدطديدرع يد ديدود دا بد ددتدا 
سددوريددا   وملددك مددن أ دد  الددد دداع عددن 
المتاطق الكردي  ضد ال  ماب ال دسدكدريد  
واالرهددابدديدد  الددتددكددودديددريدد  والددحددودداظ عدد دد  
الم تدمد  الدكدردي مدن الدوُدرقد  والدتدمدزق 
وت تب االقتدتدا  الدداخد دك ودر  مدخداطدر 
ال  رع والوقر وال م  ع   إدارع الم تدمد  
وتتظيم حيات  ووإوت  قدر المكان وت يدئد  
الظروف لت اح ا   عبر تكاتف األحدزاب 
والتخب اال تماعي  والثدقدا ديد    بدد اً مدن 
قبو  اآلخر المخت ف واالحتدرام الدمدتدبداد  
وتقديم تتازالب متقاب   والتركيدز عد د  مدا 
هو مودتدرك وتدطدويدره مدن خدت  حدوار 
أخوي بّتا  وودراكد  حدقديدقديد   دك تدقدريدر 
المصير واعتدمداد أودكدا  وأدواب الدارع 
وال م  الموترك دون است ت  من أحدد أو 

 ت كإ وعرق ٍ  من آخر  

يدد ددـد وحـدددع الصددف الددكددردي ودد دداراً 
وهد اً قومياً ليس مو  اً ضدد مصدالدح أو 
و ود أي مكوٍن سدوري أو ضدد مصدالدح 
وكيان سوريا وطتاً وو باً ب  يدخددمد دا مدا 
دام أتدد  مددو دد   ضددد الددظدد ددم واالسددتددبددداد 
والرهاب بكا   أودكدالد  ويدبدغدك تدحدقديدق 
  اياب إتساتي  وديمقراطي  لو ٍب مغبون  

 أل حزة نٛربايل سٕس٘ 
 ٚخخز سؤّٚ ٔاضحت حٕل انقضٛت انكشدٚت يف سٕسٚب

مبروك ل حزب الوليد    الحزب ال م وري السوري ورئيست  االستامع مرح البقداعدك مد  
 التمتياب بالتو يق والت اح ع   كا   األص دع الخيرع  

عقد الحزب ال م وري السوري مإتمره التؤسيسك  ك مديتد  إسدطدتدبدو    دك الد دودريدن 
ولغاي  الثاتك وال ورين من حزيران الد داري  دك مدديدتد  اسدتدتدبدو  الدتدركديد    وملدك إثدر 

 مواوراب كثيو  بين وخصياب وطتي  سوري  من كا   أطياف الم تم  السوري 
أما  يما يت  ق بالرإي  الكردي  المستقب ي    رأ  الحزب أن الحكوماب التك تد داقدبدب بد دد 
تحرير سوريا عام ب الكرد كمواطتين من الدر   الثاتي   وتتدّكدرب لدحدقديدقد  و دود الود دب 
الكردي كقومي  ثاتي    طبقب بحق م ال را اب القم ي  التك تمثد دب  دك الدحدرمدان مدن حدق 

  ك محا ظ  الحسك   5ٕٙٔالت  يم بال غ  الكردي   وتطبيق الحصا  االستثتائك عام 
 وبالتالك حدد الحزب م ايير  ك الت اطك م  المستقب  الكردي  من خت :

االعتراف الدستوري بالو ب الكردي كقضي  و ٍب ي يش ع   أرض  التاريخي    دك  -ٔ
 إطار وحدع األراضك السوري  

االعتراف بال غ  الكردي  رسمي   ك المتاطق الكردي   وك غ  ثاتي  إثر ال غد  الد دربديد   -ٕ
 وتدريس ا )ل را بين(  ك مخت ف المراح  الدراسي  

االعتراف بال وي  الثقا ي  القومي  ل و ب الكردي وب غت   ال يتت ك سديدادع الدوطدن وال -ٖ
ُي تبر مساساً بوحدت    الوحدع الوطتي  الحقيقي  ال تتم بالتكار ب  باالعتراف بالدتدّتدوع الثدتدك 

 ل سوريين بمخت ف موارب م 
صيا   دستور توا قك  يكون ل كرد ممث ين  ك صيا ت   يضمن االعدتدراف بدالود دب  -ٗ

 الكردي وهويت  الثقا ي  القومي   ك إطار وحدع البتد 
 ”ال م وري  ال ربي  السوري ” بدالً من ” سوريا“اعتماد تسمي  -٘
ح  القضي  الكردي  حتً عادالً ع   أساس الم اهداب والمواثيق الدولي   واعتماد تظام -ٙ

 التمركزي  مراعاًع ل ت دد القومك  ك البتد 
إلغا  المراسيم القواتين وال را اب ال تصري  بحق الو ب الدكدردي  مدن إحصدا  و  -1

 ت ريب وحزام عربك و  يرها  وت وي  المتضررين من ت ك ال را اب 
 اعتماد ع م وتويد  ديدين لسوريا ي ّبران عن  سيوسا  الت ّددي   ك الوطن الواحد  -8
 صيا   قاتون ي ّرم ال تصري  والتطرف الديتك والطائوك  -5
 تمثي  الكرد تمثيتً عادالً  ك الس طاب التوري ي  والتتويمي  والقضائي   -ٓٔ
بتا   يش وطتك يكون  ي  الكرد ُممَث ين  كما باقك مكوتاب سدوريدا  و بد ديدداً عدن  -ٔٔ

 التزع  الطائوي  والديتي  والقومي  

 أسبؼُٛٛت انشٓٛذ ػصبو ػهٕ

أحيب متظم  دائرع عوربن لحزب الوحـدع أرب يتي  الر يق الو يد عصام عزيز ع و وملك 
  ك مقبرع قري  قطم    و اً  لروح الو يد الغالك  ٕٗٔٓ/ٙ/1ٕيوم ال م   

حي  ا تم   م   وير من أه  القري  وأصدقا  الو يدد وأعضدا  الدحدزب   وبددأ حدود  
التؤبين بالوقوف دقيق  صمب ع   روح الو يد الوقيد الغالك وو دا  الحري  والكرام  وو دا  

 الكرد وكردستان   وسماع التويد القومك أي رقيب وألقيب :
 أبو ووان  -ـ ك م  ترحيب بالحضور 

 3 »األستام رويد و بان                                              –ـ ك م  ال يئ  القيادي  
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 أربعينية الشهيد عصام علو ... تتمة

زو   الو يدد األخدب صدبداح  –ـ ك م  آ  الوقيد 
 أحمد  

 ألماز ع و   -ـ ك م  إبت  أخ الو يد وت ميمت  
الودديددخ عددارف  -ـدد قصدديدددع ودد ددريدد  قددومدديدد  

 م رسك   
حي  أكدب الك ماب ع   متاقب الوقيدد وخصدالد  
وع   م اتك التضحي  ولو ا    وسط مواعر الحزن 
واألس  ع    ياب الود ديدد عصدام واألسدف عد د  

 خسارع الو ب الكردي وحركت  السياسي  ل  

 ػصبو ػـهٕ ... 
 مل ٚكٍ صذفت يٍ صذف انخكٍٕٚ
 ألماز علو

من يوب ون عصدام عد دو 
ال يرح ون   هم يمضون  قط 
كك يمتحوتا الورص  الختدبدار 
مددا حددمدد ددوتددا إيدداه مددن أحددتم 

 ومبادئ  
هو لم يختر يدومداً الدحديداع 
خارج تب  التاس ولدم تدغدره 
الحياع ل تؤي بمات  بد ديدداً عدن 
هم م وق ق م    ك رحي   أيضداً لدم يدخدتدر الدمدضدك 
وحيداً ولم يقط  تمكرت   ك الدر   األول  ل غيداب   
ب  وقف  ك صووف الراح ين ليخ دط بد ددهدا أوراق 
 سده وتثراب دم  بط ر أ سادهم وبرا ع دمائد دم   
ولديددضددحد  لدد  تصدديددب مدن األلددم الدد ددمداعددك الددمي 

 تتوارك  متم ما يزيد عن الثت  ستين  
وهو اآلن وب د مرور أرب ين يوماً عد د   ديدابد  
ي م تا مدرع أخدر  تدحدب اسدمد  عدائد دً  ور داقداً   
أصواتاً وأقتماً   ال لتت ي  وإتمدا لدتدحدتدودك بود دادتد  
ولتإكد ل  تحن خريد دك مددرسدتد  بدؤتدتدا عد د  قددر 

 الثق   
عصام ع و بتض   الوكري واألختقدك لدم يدكدن 
صد   من صدف التكوين ب  مخيرع عمر من ال د دد 
وال م        يم ك الدمدوب الد درأع لدطدك خدطدواب 
مسيرت  التضالي  واللقا  ب ا إل   ديداهدب الدتدسديدان 

 بت ك البساط      ؟  
 تضيق الك ماب عن ضم و  تا بين أحر  ا  

 ارقد بستم يا أي ا الساكن األزلك بين تد داويدف 
 الماكرع  

بٓش
ُ
 ألٌ حكٌٕ اليؼًب ٔنكُك كُج ح

َ
 مل حسغ

 صباح أحمد أحمد

 أيها الحضور الكريم ...
 أيها الرفاق واألصدقاء ...

رفاق حزب الوحـدة الديمممقمراطمي المكمرد  فمي 
 سوريا ) يكيتي ( ...

باسمتا تحن آ  الو يد عصام ع و وباسم قريتدتدا 
قطم    ترحب بكم م  كدامد  تدقدديدرتدا واحدتدرامدتدا 

 لحضوركم  
لم ُتخ ق ل  دم ولم تؤِب من عدبد    أتدب حدالد  
خاص  ي ر د دا كد  صدادق مد دتدزم بدقدضدايدا األلدم 
المزمن المبتدئ من روتين حياتتا اليومي  المدتدتد ديد  

روحاً   تسكن أعماقتا لت طيتا هما الكم ال ائ  من الطاق  الدتدك تد د د  مدتدا أتداسداً 
 ور ا   
" هما ما قال  عتدما ع ّق ألو  مّرع خريطد  الد دالدم  دك  وأنا أيضاً لي وطن"  

 متزلتا   لتحب ال الم وتدرك أتتا  ز  مت   
 أيها الحبيب ، أيها األب ، أيها األخ ، أيها المناضل ...

أتب من كتب ت م  بصمب وت طك بصمب وتدتداضد  بصدمدب    دؤصدبدحدب 
 ال تدي الم  و   ك حياتتا اال تماعي  والسياسي   

لم تسَ  ألن تكون الم اً ولكتك كتب ُتب ر   أسقطب الوهم والخيا  من يومتا   
 ليكون ال  م والم ر   ها ستا دائماً  

 Xwendin nebe kes naçe pêşكتب دائما تقو  : 

بحصولك ع   و ادع الم  د الطبك ب  ثابرب ع   دراس  الدتداريدخ فلم تكتفي 
من  ام   بيروب   ا تم   ك ودخدصدك األدب واألخدتق والدوطدتديد  والصدبدر 

 واالتزان وااللتزام   أتب حقاً كتب قدوع لك  من عر ك  
 أيها الشهيد ...

أن تكون صادقاً يصادقك القدر   أن تكدون عداودقداً لدتدموب  دك مدن تدحدب   
صادقاً لمبادئك   عاوقاً لوطتك وو بك    ؤبد  الدقددر إالّ أن يدحدقدق ر دبداتدك   

  استو دب ع   تراب الوطن م  ال وراب من أبتا  و بك ال ظيم  
 رح ب عتا ولكن لم ترح  متا    
 أتب الو   المبتسم  ك رولكاتـ     

 الط ي ك والمقدام  ك بيوتك    
 محب الستم   را   ال تف  ك آوتك    

 متب  الحب والحتان  ك تازلك    
 والحّر المستق   ك سرخابون    

 أتب عصام و   تتا عصاميين   أي ت تمد ع   أتوستا  
تحن و ب الي ان ولن يخيوتا الموب   ر دم كد  هدما الدو د  واأللدم   تدحدن 

 وديدي التواإ  بما هو قادم   هما ما ت  متاه متك  
 والبد ل ي  أن يت  ك             والبد ل قيد أن يتكسر

 و ب دعائم  ال ما م والدم    تتحطم الدتيا وال يتحطم
 وشكراً لحضوركم ، كبيراً وصغيراً ، نساًء ورجاالً .

 انُسش ٔشؼشاء يٍ ٔطٍ انثهج ٔانُبس  ..
اصدار  ديد لألديب بد  ر و المزوري عن دار الوإون الثقا ي    دك وزارع الدثدقدا د   دك 
ال راق   عبارع عن اتت و يا   ديدع لو را  كورد يتدتدمدون الد   مددارس ود دريد  مدتدتدوعد  

واعرع وواعرا  من كوردستان   وك  واعدر  ٙٙوت ارب مخت و     ك أو  عم  كبير يضم 
 م   ب   اعمال  الو ري  وسيرت  الماتي  وصورت  الوخصي   

ومكر الكاتب أن هما الكتاب ُي د الخامس عور ضمن مسيرت  االدبيد   دك ربدط الدثدقدا داب 
االتساتي    يما بيت ا   و أت   ك زيارت  األخيرع إل  كردستان ال راق صدر ل  ع   توقد  دولد  
التمسا  كتاب وطن  ديد )قصائد من التمسا( اتت و يا   ديدع لو درا  تدمدسداويديدن   وقدا  أن 
كتاب التسر ي د ضمن مواري  بغداد ك اصم  ل ثقا   ال ربي   ويوزع ع   الضديدوف الد درب 
والمإسساب ال ربي    وملك أل   الت رف ع   الثقا اب الكردي    والدتدك تصدب  دك مدتدابد  

 األدب االتساتك  
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حمرب اليوتيسف من أن هدتداك مدتداطدق 
من سوريا ت اتك من أدت  مستوياب هدطدو  
أمطار متم أكثر من تصف قرن  مدمدا يضد  

مدتيديدن طدود   دك الدبدتد الدتدك  ٗأكثر من 
مزقدتد دا الدحدرب  دك خدطدر أكدبدر  وتدقدو  
اليوتيسف إن برام  ا الخاص  الدتدك تد ددف 
إل  التخويف من تواقم أزم  المياه والصدرف 

 دك  ٕٓالصحك  ك المتدطدقد  لدم تدتد دق  إال 
  ٕٗٔٓالمائ   قط من التموي  التزم ل ام 

وقد أصبح وح المياه  ك سوريدا مودكد د  
م ح  مما قد يد   قريبا بالمزيد من المدتديديدن 

 ٘ ٙع   ترك متازل م  تاهيك عدن حدوالدك 
م يدون ودخدد قدد تدزحدوا بدالدود د  بسدبدب 
التزاع  أما  دك لدبدتدان واألردن  دان هدتداك 
تص يدا وتوترا حداصدت بديدن الدمد دتدمد داب 
المح ي  والت ئين السوريين بسبب الدتدتدا دس 
ع   الموارد المحدودع  بما  ك ملك إمدداداب 

 المياه المتتاقص  
إن حال  الد دوداف الدحدالديد  إضدا د  إلد  
التزاع الدائر متم أكثر من ثت  سدتدواب قدد 
سبب الكثير من األضرار والدخدراب لد دبدتديد  
التحتي   ك سوريا ممدا سديدإثدر حدتدمداً عد د  
تو ر المديداه  ومدن أ د  لدودب االتدتدبداه إلد  
خطورع الموك     دقدد أصددرب الديدوتديدسدف 
اليوم تحميراً خاصاً يتتداو  الدوضد  الدمدائدك 
والصددرف الصددحددك والددتددظددا دد  الوددخددصدديدد  
وال واف من  را  أزم  المياه الدتدك تدوا د  

 سوريا والمتطق  
تقو  ماريا كاليويس الدمدديدرع القد ديدمديد  
ل يوتيسف لمتطدقد  الودرق األوسدط وودمدا  
إ ريقيا: "إن تدرع المديداه الصدالدحد  لد دودرب 
إضا   إل  تدؤثديدر الصدراع الددائدر وحدرارع 
الصيف الوديدع تزيدد مدن احدتدمدالديد  تدزوح 
المزيد مدن األودخداد  إضدا د  إلد  زيدادع 
خددطددر اتددتددوددار الددمددر  بدديددن األطددوددا  

 الم رضين ل خطر" 
وأضددا ددب كددالدديددودديددس أن الددخددطددط الددتددك 
وض ت ا الديدوتديدسديدف وودركداإهدا لضدمدان 
االستخدام األكثر   اليد  لدمدوارد الدمديداه  دك 
 مي  أتحا  المدتدطدقد  مد دددع بسدبدب تدقدد 

 التموي  
وأوضحب: " إتتا تد دو  عد د  الد د داب 
الماتح  السخي  أن تقوم بتموي  برام تا وإال 
 اتتا سوف تضطر إلد  وقدف أو الدحدد مدن 
ب   برام تا  مما سيتسدبدب  دك تد دريد  
األطوا  لخطر الصاب  باألمرا  الدمد دديد  

 واألمرا  التك تتتق  عبر المياه" 
ومن     أخر  دعدب الديدوتديدسدف مد  

تدمدوز  ٕمتظم  الصح  الد دالدمديد  بدتداريدخ 
أطراف التزاع إلد  وقدف اسدتدخددام  ٕٗٔٓ

متا م الوصو  إل  الميداه الدمدؤمدوتد  وسدائدر 

الخدماب الحيوي  كتكتيك  حربك  و دا   دك 
الددبدديددان :) تضدداعددف األعددطددا  األخدديددرع 
والمتزايدع  ك سب  الدوصدو  لدمديداه الودرب 
 ك سوريا من ص وب  الدظدروف الدمدتد د دقد  
بددالددمدديدداه والصددرف الصددحددك واألوضدداع 
الصحي  لمئاب اآلالف من التازحين والوئداب 

 الم رض  ل خطر  ك سوريا 
وقد ت م عن هما خطر  تودودك األمدرا  
المتقول   بالمياه واألمرا  المتقول  بالطد دام 
مث  التيوويد والت اب الكبدد الدوديدروسدك ) أ( 
والكوليدرا وسدائدر أمدرا  السد دا  خدت  

 موسم الصيف الحالك 
وقدد تدددهددورب تددظددم الدمدديدداه والصددرف  

الصحك تدهوراً كبيراً خت  ال ام الدمداضدك  
م  ات يار وبكاب إمداداب المديداه الدرئديدسديد  
واتتوار ت و  المياه ع   تطاق واس  والدمي 
طا  ت ر الوراب المي ي دد مصددراً أسداسديداً 
لمياه الورب لدمدحدا دظداب الودمدا  والودرق  

  أد  اتددخددوددا  ٕٗٔٓالسددوري  و ددك 
متسوب األمدطدار إلد  أدتد  مسدتدو  عد د  
الطتق إل  مو    ير مسبوق  من ال وداف 

 األمر المي  ي    الوض  أود سو اً (  
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أصدرب اليوتديدسدف بديداتدا طدالدبدب  ديد  
بددال ددراج الددوددوري واآلمددن عددن األطددوددا  
المختطوين  ك ودمدا  سدوريدا  وقدالدب إتد دا 

طوت من تتميدم  ٓٗٔتتاب  بق ق وديد وض  
المدارس الكردي  المين تتراوح أعمارهم بين 

ست    وقد اختدطدف األطدودا   دك  ٙٔو  ٗٔ
وما  سوريا الو ر الماضك من قب  تدتدظديدم 

 الدول  الستمي   ك ال راق وسوريا 
ووددب ع د  أن هدإال  األطدودا  لديدس 
عتق  ل م بالحرب  ك سوريا  إت م يدريددون 

  قط إت ا  امتحاتات م وال ودع ال  أسرهم 
وأكدب الديدوتديدسدف عد د  أن اخدتدطداف 
وتد ددتدديددد واسددتددخدددام األطددوددا   دك األعددمددا  
الحربي  هدك اتدتد داكداب الد دسديدمد  لدحدقدوق 
الطو   وعبرب اليوتيسف عن تضامتد دا مد  
أسر األطوا  المختطوين  ودعب إل  محاسب  

 أولئك المين يرتكبون مث  همه ال رائم 
وقا  بيان اليوتيسف  إتد  مدن الدمدإسدف 
و ير الم قو  أن يدتدحدمد  األطدودا  أعدمدا  
ال تف الوحوي  همه و رهم لد دمدوداركد   دك 

 همه الحرب 
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م  دخو  االزم  السوري  عام ا الدرابد  
يبق  األثر المي تترك  ع   األطدودا  مددمدراً 
 وملك حسب بياتاب  ديدع من األمم المتحدع  
وتوير البياتاب التك ترا ق همه الدبديداتداب 
التدا  الم ّد  المي أط دقدتد  األمدم الدمدتدحددع  
ل حصو  ع   التمدويد  الدتزم لدتدسدتد دابد  

مد ديدون  ٘ ٙلألزم   ك المتطق  عن حا    

طو  سوري من المين ي يوون داخ  سوريا  
أو الت ئين ل مساعدع التساتي  الووري   مدمدا 
ي تك ارتواعاً يص  إل  م يوتك طو  مقدارتد  

 بما كان ع ي  هما ال دد ال ام الماضك 
وتقو  ماريا كالويس  مديدرع الديدوتديدسدف 
الق يمي   ك متطق  الورق األوسدط وودمدا  
إ ريقيدا: "تدؤكدد هدمه األرقدام األثدر الدمددمدر 

 لألزم  ع   أطوا  سوريا"  
"األطددوددا  يددرون مددتددازلدد ددم ومدددارسدد ددم 
والددمددراكددز الصددحدديدد  والددمدد ددتددمدد دداب وهددك 
ُتست دف وُتّدمر  تتحطم المتيين من اآلحدتم 
واآلما   وال يمكن ل  الم  ك هما الدوقدب أن 

 يويح بو    عما ي ري هتاك" 
ي بر األطوا  بوضوح كبير عن موداعدر 
بالخوف والوقدان  ويقو  عت *  وهو طدود  

سدتد   يد ديدش  ٖٔمن ح ب  يب غ من ال مر 
اليوم كت     ك تركيا  ألحد ال امد ديدن  دك 
اليوتيدسدف: "تدركدتدا ضديد دتدتدا لدتد درب مدن 
القصف  ركبتا السيارع ثتث  ساعاب لتقترب 
من الحدود م  تركيا  وعدتددمدا حدً  الدظدتم 
سرتا ع   األقدام لمدع ثت  ساعداب اخدر  
وعبرتا ال  تركيا  كان هتاك ال ديد من تقداط 
التودتديدش عد د  الدطدريدق ورأيدب أودخداصداً 

 يحم ون أس ح  وكتب خائوا  دا" 
يد   ال تف المصحوب بالت  ير المتكرر 
واألدل  المتزايدع ع   اتتوار األمرا  مدثد  
عددودع ودد دد  األطددوددا  والددحددصددبدد  واتدد دديددار 
الخددمداب الدحديدويد  مدثد  الدمديداه والصدرف 

الديدوتديدسدف لدمدضداعدود  -الصحك والتد د ديدم 
  ودها والوصو  إل  أكبر عدد ممكدن مدن 
األطوا  داخ  سوريا التك مدزقدتد دا الدحدرب 

 و ك دو  ال وار  
 ك داخ  سوريا وبالدر دم مدن الد دوائدق 
الكبيرع بسبب ال تف والقيود الموروض  ع   
الوصو  تمكتب اليوتيدسدف هدما الد دام  مدن 
تقديم المساعدع  ك تدو ديدر الدمديداه الدمدؤمدوتد  

 5 ٕمد ديدون ودخدد  وتد دقديدح  1ٔلحوالك 
 -م يون طدود  ضدد مدر  ود د  األطدودا  

ضمن حم   ت قيح إق يمي   يدر مسدبدوقد   دك 
م يون طو   إضا دً   ٕ٘المتطق  وص ب إل  

إلدد  ملددك  وكدد ددز  مددن  دد ددودهددا لددتدد ددبدديدد  
احددتدديددا دداب األطددوددا  الددمددتددؤثددريددن مددبدداوددرع 

طدودت  ٓٓٓ,ٗٔٔباألزم   زّودب اليوتيسف 
بدالددعدم طدودت  ٓٓٓ,ٖٗبالمواد الت  يمديد  و

 5 »      التوسك                              

 انَٕٛٛسف حخببغ ٔضغ األطفبل يف سٕسٚب
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 اليونيسيف ... تتمة
ولكن التقد  ك التموي  يد ددد قددرع الديدوتديدسدف 
ع   االستمرار  ك تقديم المساعدع لألطدودا   تدحدتداج 

م يدون دوالر أمدريدكدك  81ٗالمتظم  بوك  م ح إل  
لتغطك احتيا اب بدرامدج االسدتد دابد  الدطدارئد    دك 

  ٕٗٔٓسوريا والدو  الم اورع حت  ت اي  عام 
وتقو  كالويس: "تحن ممتتون لد د د داب الدمداتدحد  
التك تدعمتا  والتك كاتب  ك  دايد  الدكدرم والسدخدا  

بدمدا  -ولكن من دون موارد  ديدع ستت ر  عم ياتتا 
والدتدك تدتد د دق  - ي ا التدختب الدتدك تدتدقدم األرواح 

بتو ير المياه وخدماب الصرف الصحك لت ئديدن  دك 
ال راق  ولبدتدان واألردن لد د درقد د  والدبد د  مدتد دا  

 ل توقف بوك  تام" 
 مركز أتبا  األمم المتحدع  ----------

 انطبنبت يٛذٚب بكش 
 حُبل انذسجت األٔىل

ر م الظروف الص ب  وضد دف مسدتدو  
التدريس وتدتك مست زمات   ك سوريا عامً    
حصدد ددب الددطددالددبدد  مدديددديددا ابددتددب الددمدد ددتدددس 

عد د   ٕٓٓٓمواليد   –الم ماري عابدين بكر 
عدتمد   دك الود دادع  5ٖٓالدر   األول  بـ 

مدرس  أمير  باري   هما الد دام   -العدادي  
ع   مستو  متدطدقد  عدودريدن   و دك حدوار 

قصير م  ا قالب ميديا : كتب أتاب  دراستك بوك   ديدد و دك كدا د  الدمدواد مدتدم 
الصباح وال أضي  وقتك سو  ب   االستراحاب ومواهدع ب   برامج الت واز   
وتاب ب م  ا دورًع  ك ال غ  التركي  مدع أرب   و ور   وكتب قد أتد دزب سدابدقداً 
مستويين  ك ت  ّم ال غ  الكردي    لغتتا ال مي   التك ُت ّر تا ع د  تدراثدتدا   وقدمدب 
بت  يم ال غ  الكردي  المستو  األو   ك مإسس  تد د ديدم وحدمدايد  الد دغد  الدكدرديد  
ب ورين لم موعٍ  من األطوا    ع ماً أن ألمك دور بارز  ك ت احك   كتب أمهب 
إل  قريتك آتق   بين الويت  واألخر  ألستمت  ب مال دا وأزور أ ددادي   وأتصدح 
الطتب من ب دي بضرورع متابد د  الددراسد  وعددم إضداعد  الدوقدب ألن الد د دم 
رأسما  الحياع   وال  م  ك الصغر كالتقش ع   الح ر كما يقا    أتدقددم بدالودكدر 
ال زي  إل  والداي ال مان أوصتتك إل  همه الدر   وباالمتتان إل  ك  من هتئتك 

 ع   هما الت اح  
يمكر أيضاً أن الطالب   وليا عثمان عثمان قد تالب الدر   الثاتي   ك مدتدطدقد  

 مدرس  أزهار عورين   - ك الو ادع العدادي   8ٖٓعورين ب تم  
تتقدم أسرة تحرير الوحـدة بالتهنئة ودوام التقدم والنجاح للطمالمبمتميمن مميمديما 

 وجوليا ولجميع الطالب الناجحين.

 اخنفبض يُسٕة املٛبِ يف َٓش انفشاث
 ٚٓذد يئبث اٜالف يٍ األْبيل

طدالدبدب  ٕٗٔٓحدزيدران  ٕٗ ك بيان لد دا يدوم 
الوبك  السوري  لحقوق التسان ال  اب القدادرع عد د  
ال م  ضمن المتطق  الورقي  ) من سوريا ( بالدتددخد  
 ك تتظيم ضخ المياه والري من الدبدحديدرع الصدتداعديد  
المتوؤع ع   م ر  الدتد در   وحدّمد دب تدتدظديدم دولد  
السددتم  ددك الدد ددراق والوددام )داعددش ( مسددإولدديدد  
االستمرار  ك الضخ المبالغ ب  ل مياه   كدمدا طدالدبدب 
الوبك  الحكوم  التركي  توضيح مد  اخدتدتف تسدب 
الضخ عن االتواقاب الدولي    وحّمرب ال يئاب الدولي  
من ضرورع مراقب  الوض  المائك والزراعدك تد دتدبداً 
لتضاعف المسإولياب اال اثي  وأعداد التازحين  ديدمدا 
لو تؤثر الموسم الزراعك وازداد اتقطاع خدماب المياه 

 والك ربا   
وملك ب د أن تاب ب الوبك  آثار اتخوا  متدسدوب 
المياه  ك ت ر الوراب من ال اتب السوري   بدد اً مدن 
مديت   راب س الحدودي  م  تركيا   وصدوالً إلد  سدد 
الوراب والبحيرع الصتاعي  ) بحيرع األسد ( التك تدقد  

كم   حي  وص  اتدخدودا  مدتدسدوب  8ٗع   امتداد 
المياه  ك بداياب حزيران الحالك إل  خمس  أمتار عن 

 المتسوب الموتر   

 ػفشٍٚ –َذٔة سٛبسٛت يف يؼًال 
عدودريدن   –ت بيً  لدعوٍع من متظم  قدريد  مد دمدت 

لحزب الوحـدع   ا تم   م   من األهالك والمد دتدمديدن 
والر اق واألصدقدا   دك سداحد  الدقدريد  عصدر يدوم 

  لحضور تـدوع سديداسديد     ٕٗٔٓ/  ٙ/  8ٕالسبب 
بدأب بالوقوف دقديدقد  صدمدب عد د  أرواح الود ددا  
وترديد التويد الكردي ) أي رقيب (   ثم تحد   ديد دا 
السيد صتح ع مداري باسم الحزب عدن الد دديدد مدن 
األوضاع والقضايا السياسديد    مدركدزاً عد د  وحددع 
وتآلف الو ب الكردي  دك سدوريدا وتدوا دق حدركدتد  
السياسي    كدمدا أضداف إلديد  السديدد ودكدري ده دو 
توضيح ب   المسائ  وموقف الحزب مت ا    داتدحداً 
الم ا  ل حضور بابدا  آرائ م وطرح أسئد دتد دم الدتدك 

 أ اب عت ا السيد ع مداري بوضوح  
ختمب التددوع بدتدقدديدم  دزيد  الودكدر لد دحدضدور 

 وألهالك قري  م مت  م ا   

 أسبؼُٛٛت انشاحم بٓزاد بكٙ

أقامب متظم  سر  كاتي  لحزب الوحـدع   حوت تؤبيتيا بمتاسب  مرور أرب ين 
 يوماً ع   و اع الر يق ب زاد طيار بكك 

حضر الحو  حود من ر اق المتظم  وموارك  الر يق  زهي  آ  روك عضدو 
ال يئ  القيادي  ل حزب وكملك و د من الم  س المح ك ل م  س الدوطدتدك الدكدردي 
وم موع  من أقارب الوقيد وأصدقائ    بدأ الحو  بالوقوف دقديدقد  صدمدب عد د  
روح الوقيد وأرواح و دا  الثورع السوري  الس مي  وو دا  مقاوم  سر  كاتيد    

 وألقيب عدع ك ماب ب مه المتاسب  وهك :
 خالد ح ك  -ك م  الم  س المح ك ل م  س الوطتك الكردي  ك سوريا  -
 عيس  حج ط   -ك م  متظم  سر  كاتي  ل حزب  -
 حمود برو  -ك م   رق  ميتان الو ك وري   -
 طيار بكك والد الوقيد   -ك م  موي الوقيد  -

أوادب الك ماب بمتاقب وأختق  وس وك  التك تميز بد دا   وقددمدب الدتد دازي 
 لموي  ور اق   
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 ك ظ  األمان الدتدسدبدك الدمي تد ديدود دا 
متطق  كدردا  ) عدودريدن (   أحديدب  ديد دا 
متظماب حزب الوحـدع الديمقراطك الكدردي 

لتؤسديدس أو  حدزب  1٘ ك سوريا المكر  
سياسك كردي  ك سوريا  دك الدرابد  عودر 

   بؤتوطٍ  عديـدع   5٘1ٔمن حزيران 
  = فممفممي مممركممز الممحممزب بممجممنممديممر  

  وبحضور حوٍد من  ٕٗٔٓ/   ٙ/ٖٔبتاريخ 
أعضا  الحزب تم تكريم عدٍد من المتاض ين 
األوائ  واستمكار دورهم   وبك ماب مد دبدرع 
من أعضا  قيادع الحزب األساتدمع ) حسديدن 
طددرمددوش   مصددطددودد  روددولدديددك   عدد ددك 

 كما  (   وهم :
 –قري  ق ك    محمد  ي ك   –ع ك كدلو 

 دتدديدرس     – تديرس   إبراهيم يد دقدوب 
 تدديدرس   حسدن   –عزب  ت  " خوو " 

 –ب دع كودرصدودرع   مدحدمدد تدتدر   –عثمان 
 –كددوددرصددوددرع   عددبددد الددرحددمددن اسددكددتدددر 

قري    م    زيتب   – تديرس   ابو  ويار 
 تديرس   مصطو  محمدد بدكدر   –طاطوز 

قدريد    –قري  ابو كد دب    دوزي حسدن   –
 مسك    –مسك    بوير محمد 

نماحميمة راجمو   –= وفي قمريمة هموبمكما 
بساح  دار األستام الراح  رويدد حدمدو مدن 
مإسسك الحزب   وقرب ضريح    أقدامدب 
متظم  چيا لحزب الوحـدع حوتً  ماهيريداً   

   ٕٗٔٓ/   ٙ/    ٖٔعصددر يددوم الدد ددمدد دد  
بحضور حوٍد مدن الدمد دتدمديدن وسديداسديديدن 
ومثقوين ووخصياب ا تماعيد    حديد  بددأ 
الحو  بالترحيب بالحضور من قب  األسداتدمع 
رويد  ت  ك و  ي ان كوباتدك   والدوقدوف 
دقيقد  صدمدٍب عد د  أرواح الدراحد ديدن مدن 
مإسسك الحزب الكردي والمتاض ين الدُكدرد 
وأرواح الو دا    ثم ُردد الدتدوديدد الدكدردي 
) أي رقيب (   ورّحب أيضاً األستام صتح 
ع مداري باسم المتظم  بالسادع الحضور  ك 
ك مٍ  م برع   بّيدن  ديد دا مد داتدك الدمدتداسدبد  
وضروراب إحيا ها  وألدقديدب كد دمداب مدن 

 قب  :
مدن   –األستام مدحدمدد تدوري داوود  -ٔ

 الرعي  األو  من المتاض ين القدما   
مددتددظددمدد    –اآلتسدد  تـددوروز حسددو  -ٕ

 المرأع ل حزب / چيا  
متظم  عدودريدن   –األستام آزاد بت   -ٖ

 ل حزب الويوعك السوري الموحد  
الددمدد دد ددس   –األسددتددام مددتم مددحددمددد  -ٗ

 الوطتك الكردي  ك سوريا / عورين  
بداسدم عدائد د    –األستام قدري حدمدو  -٘

 الراح  رويد حمو  
الدد دديددئدد    –األسددتددام رودديددد ودد ددبددان  -ٙ

 القيادي  لحزب الوحـدع     
ركزب الك ماب ع   المتاسب  وأهمديدتد دا 

ومستمكرع ب  ود وتضدحديداب الدمدتداضد ديدن 
األوائدد  والددمددتددابدد دديددن لدددربدد ددم   وكددملددك 
ضروراب وحـدع الصف الدكدردي  دك ظد  
الظروف ال صيب    كما توهب بوك  خاد 
إل  حديداع الدراحد  روديدد حدمدو وتضداالتد  
الكبيرع   تخ   الدكد دمداب إلدقدا  مدقدطدوعداب 
و ري   مي   وقصيدع بال ربي  مدن األسدتدام 
ميرخاز دياربكرلك ع   وق  أتغام مدوسديدقدا 

 هادئ   
و دك الدودقدرع الدخدتدامديد    ودكدر السديدد 
ع مداري الحضور مّرع ثاتديد  مد د دتداً قدرار 
الحزب بتكريم متاض يدن قددمدا   دك تداحديد  

   1٘را و وما حول ا بدمدتداسدبد  الدمكدر  
حي  تم تس يم بطاقاب تكريم م برع من قدبد  
أعضا  قيادع الدحدزب الدمدتدوا دديدن ضدمدن 
مددراسددم الئددقدد  وسددط حددمدداس الددحددضددور 
ومواعرهم ال ياو    عد د  السدادع الدتدالديد  

 أسما هم :
  مدوالديدد قدريد   هوريك حنان ممحمممد  -
  اتتسب إل  صدودوف الدحدزب  5ٗ٘ٔقاسم 
  والزا  يتداضد   دك صدودوف  5ٙٔٔعام 

 حزب االتحاد الديمقراطك  
  مواليد قري  قاسم    فايق رشيد ديكو  -

  وتم  ص   من الوظيود   5٘5ٔاتتسب عام 
 و راً ألسباب سياسي    ٔٔمدع 
  مواليد قدريد   شيخ وحيد أحمد سيدو  -
 5٘5ٔ  اتتسب  5ٕٗٔكيت 
  مدوالديدد قدريد   طاهر سليمان ديمكمو  -
  اعدتدقد   5ٕٙٔ  اتتسب عام  5ٕٗٔقاسم 
وُعزب  ك السد دن لدد  األمدن  58ٔٔعام 

ال سكدري   والزا  يدتداضد   دك صدودوف 
حزب الدوحـددع الدديدمدقدراطدك الدكدردي  دك 

 سوريا  
   5ٗ5ٔ  مواليد  فوز  حميد شيخو  -

  5ٙ1ٔاتتسب 
  مدوالديدد قدريد   عبدو معمممو ممحمممد  -

   5ٙٔٔ  اتددتددسددب عددام  5ٗ8ٔعوددوتدد  
والزا  يددتدداضدد   ددك صددوددوف الددحددزب 

 الديمقراطك التقدمك الكردي  ك سوريا  
 5ٖٙٔ  مواليد قري   ت  أحمد داوود  -

  تم متحقت  أمتياً عدام  51ٖٔ  اتتسب عام 
تدم  صد د  مدن  58ٗٔ  و دك عدام  58ٓٔ

الوظيو  وت ريده من الحدقدوق الدمددتديد  إلد  
 يومتا هما  

  مدوالديدد مديدداتدا  محمد نور  داوود  -
  اعدتدقد  عدام  5٘8ٔ  اتتسب عام  5ٗٔٔ
وهو طالب ثاتوي    واعدتدقد  مدراب  5٘5ٔ

 5ٕٙٔأخر    وحص  ع   البك وريا عام 
  مددوالدديددد  مممحمممممد مممحمممممد اسممممماعمميممل  -

   اتتسب أواخر الستيتاب   5ٖٙٔميداتكك 
  مدوالديدد قدريد   رسول حنان عثمممان  -

  اعتق   5ٙٔٔ  اتتسب عام  5ٖٙٔال ب ي  
و  5ٙ1ٔو  5ٙٗٔثددت  مددراب أعددوام 

  والزا  يددتدداضدد   ددك صددوددوف  58ٖٔ
 سوريا  –الحزب الديمقراطك الكردستاتك 

  مدوالديدد بد دديدتدا  صبحي خليل حسين -
  تدد ددر   51ٓٔ  اتددتددسددب عددام  5ٗٗٔ

لتعتقا  مرتين   والزا  عضواً  ك حدزب 
 الوحـدع الديمقراطك الكردي  ك سوريا  

  مدوالديدد قدريد   صبر  عارف جاممو  -
 51ٓٔ  اتتسب عام  5ٖٓٔ مان 
  مدوالديدد قدريد   مصطفى علمي جمممو  -

   51ٓٔ  اتددتددسددب عددام  5٘٘ٔعددبدديدددان 
والزا  عضدددواً  دددك حدددزب الدددوحـددددع 

 الديمقراطك الكردي  ك سوريا 
  مواليد قدريد   عبد الكريم حنان رشيد  -

   51ٓٔ  اتتدسدب عدام  5ٗ5ٔحسن ديرا 
والزا  يتاض   ك صودوف حدزب الدوحـددع 

 الديمقراطك الكردي  ك سوريا  
  مواليد ميداتكك  ابراهيم أحمد أحمد  -

  اتتسب أواخر الستيتاب   اعتق   51ٖٔ
وت ر  ل ت ميب   واعتق   51ٖٔعام 

كان  55ٓٔ  و ك عام  58٘ٔأيضاً عام 
مروحاً التتخاباب م  س الو ب  ك قائم  

 الحرك  الوطتي  الكردي  
  مواليد قري  حج  محمد بيرو بكر  -
  اعتق   5٘5ٔ  اتتسب عام  5ٖٗٔخ ي  
وحكم ع ي  بسب ستواب حبس  5ٖٙٔعام 

 وأ رج عت  ب وو ب د مضك ست  أو ر  
              « 7 
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 في منطقة كرداغ ... تتمة

  مواليد قدريد  كديدت  سفر فوز  خليل  -
   5ٙ1ٔ  اتتسب عام  5٘ٔٔ

  مواليد قدريد  حدج  أحمد عثمان سيدو  -
  اتتسب أثتا تؤسيس الدحدزب    5ٖ5ٔخ ي  

والزا  عضددواً  ددك الددحددزب الددديددمددقددراطددك 
 سوريا -الكردستاتك 

  مدوالديدد قدريد   جمال المديمن سميمدو   -
  اعتدقد   5ٙٔٔ  اتتسب عام  5ٗٔٔ ق م  

  ترع  ك س ن الت اي  ببغداد  
  مواليد قريد  زركدا  حنان حسن أحمد  -

  والزا  يدتداضد   دك  5ٙٔٔ  اتتسب عام 
 صووف حزب االتحاد الديمقراطك 

  مواليد قريد   دقد دمد   اسماعيل محمد  -
  اعتدقد  ثدت   5ٙ٘ٔ  اتتسب عام  5٘ٓٔ

ستواب  ك س ن  درع  د دسدطديدن بددمودق   
والزا  يتاض   ك صدودوف حدزب االتدحداد 

 الديمقراطك  
  مواليد قدريد  كديدت  علي عزيز معمو  -

 5ٕٙٔ  اتتسب عام  5ٗ5ٔ
  مدوالديدد قدريد   خليل عزت مصطمفمى  -
واعدتدقد  مدن  5ٕٙٔ  اتتسب  5ٗٗٔب ديتا 

قب  األمدن السديداسدك أواخدر تدودس الد دام   
اتتخب ضمن قائم  الحرك  الوطتي  الدكدرديد  

 51ٙٔعضواً  ك م  س محا ظ  ح ب عام 
مدن  58ٔٔ  واعتق   ك المرع الثاتديد  عدام 

قب  األمن ال سكري مدع ود دريدن وتد در  
ل ت ميب   تم متحقت  واسدتد دوابد  مدن قدبد  
األ  زع األمتي  عدع مراب   والزا  يتاض  
 ك صووف الحزب الديمقراطك الكردستداتدك 

 سوريا   -
  مدوالديدد  السيدة جميلة حسمن خملميمل  -

قدريد   دتد دد دك   حدرم الدمددتداضد  الدراحدد  
 ال ب ي    –هوريك أحمد 

  مدوالديدد قدريد   السيدة خديجة سميمدو -
كيت   حرم المدتداضد  الدراحد  وديدخ مدوس 

 كيت   –حبش 
هما ولم يحدضدر الدبد د  مدتد دم الدحدود  
لظروف خاص  ب م   واست م من تاب عدتد دم 

 بطاقاب التكريم 
ثم تو   ال م  ع   وقد  الدتدوديدد ) أي 
رقيب ( بر ق  أبتائ  تحو قبدر الدودقديدد روديدد 
حمو وب اتب  قبر زو ت  الراح د  خدديد د    
حي  ُوِض  إك يد  مدن الدورد عد ديد  ووقدف 
ال مي  دقيق  صمب إ تالً لروح  الدطداهدرع 
وتقديراً ل   ود التك بمل ا من أ د  ود دبد    
وتم تودي  الضيوف مدن قدبد  كدوادر حدزب 
الوحـدع وعائ   الراح  رويدد حدمدو بدحدوداوع 

 واحترام  
  بتاريدخ جندير    –= وفي قرية تللف 

زار و دد قديدادي مدن حدزب  ٕٗٔٓ/ ٙ/ٗٔ
الوحـدع بر ق   مٍ  مدن األعضدا  واألهدالدك 
ضريح األستام الدراحد  ودوكدب حدتدان مدن 
مإسسدك الدحدزب األو  وبدحدضدور حدرمد  
الم  م  األول  ت اح محمد سد ديدمدان وتد د د  
ويرزاد   ووض  ع ي  إك يد   مدن الدزهدر   

كددمددا زار ضددريددح الودد دديددد كددمددا  حددتددان 
وبحضور ر يق  عمره اآلتس   اطمد  مدحدمدد 
ووض  إك ي  من الورد ع يد    حديد  ألدقد  
األستام رويد و بان ك دمد  بداسدم الدحدزب   
ممكدراً بدتدضداالب الدرعديد  األو  ومد داتدك 

 التضحي   ك سبي  حري  و ب مق ور  
  = وفي ناحية شيه ) شميمخ المحمديمد ( 

  ا دتدمد  حودد  ٕٗٔٓ/   ٙ/  ٗٔيوم السبب 
 مداهديدري قدرب ضدريدح الدراحد  األسدتدام 

قري   قت   ووض  ع ديد  و دد   –محمد بكر 
حزب الوحـدع إكديد  مدن الدزهدر   وضدمدن 
حو  إحيا  المكر  المي أداره األسدتدام تدبدك 
أبو باهوز   وب د الوقوف دقيق  صمب ع د  
أرواح الو ددا  وتدرديدد الدتدوديدد الدكدردي   

 ألقيب ك ماب :
 متظم  وي    األستام محمد س دو  -
الم  س الوطتك الكدردي / عدودريدن    -

 اآلتس  هيوان وزيرو  
مدن الدرعديد  األو    األسدتدام عدزب  -

 حتان أبو زهر  
 عائ   الراح  محمد بكر   هيوك بكر   -
حددزب الددوحـدددع   األسددتددام حسدديددن  -

 طرموش  
وقد ركزب الك ماب ع   مد داتدك مكدر  
تدؤسدديدس الددحدزب الددكدردي األو  والد دداتددب 
الدقدديددمددك  ددك حدديدداع وتضدداالب الددمددتدداضدد دديددن 

 األوائ   
/  ٙ/   8ٔ  بددتدداريددخ = وفممي اممزاويممة 

   ددك سدداحددٍ  قددرب مددركددز حددزب  ٕٗٔٓ
الوحـدع   أقامب  ي ا متظدمد  الدحدزب حدودتً 
 ددمدداهدديددريدداً   بدددأ بددالددتددرحدديددب بددالضدديددوف 
والوقوف دقيق  صمب ع   أرواح الود ددا  
والتويد الكردي   وتدقدديدم وتدرحديدب اآلتسد  

 تارين رسو    وإلقا  ك ماب :
مدتددظدمد  عدودريددن لد ددحدزب   األسدتددام  -

 مصطو  ب را ك  
من الدرعديد  األو    األسدتدام مدحدمدد  -
 أتور  
حددزب الددوحـدددع   األسددتددام مددروان  -

 عيس   

والتك استمكرب ظروف ووقائ  تدؤسديدس 
الددحددزب الددكددردي األو    وأهددمدديدد  دور 
وتضحياب المتاضد ديدن األوائد    حديد  تدم 

 تكريم عدد مت م   وهم :
تولد قري  إسكان   –عتتر محمد مصطو  

تولد قدريد    –  ويخو أحمد مصطو   5٘ٓٔ
  حسدديددن تددوري خدد دديدد   5ٕ1ٔ ددزاوي 
  مدحدمدد  5ٖ٘ٔتولد  دزاويد    –مصطو  
اعدتدقد   -5٘ٓٔتولد  دزاويد    –أتور ع ك 

تدولدد  دزاويد    –مرتين   عارف مامد  مو 
تدولدد بدرج   –  طاهر عمدر كدتحدو  5ٗ5ٔ
تدولدد   –  محمدد عد دو حسدن  5٘٘ٔعبدالو 

  عمر حسيدن عدبدروش  5ٕ٘ٔبرج عبدالو 
  ادريس محمد  5ٗ٘ٔتولد قري  باسوط    –

  أحدمدد حدتدان  5٘٘ٔتولد باسوط    –ع ك 
اعددتددقدد    –  5ٗ1ٔتددولددد بدداسددوطدد    –عددمددر 

تولد باسوطد    –مرتين   مصطو  أحمد م و 
ٔ5٘ٔ   

يدوم السدبدب = وفي مركز مدينة عفرين 
أحيب متدظدمد  الدحدزب  ديد دا  ٕٗٔٓ/ٙ/ٕٔ

حدوددتً تددكددريدمدديداً لدد د ددديدد مددن الدد ديدد  األو  
 51ٓٔ  -  5٘1ٔألعضا  الدحدزب مدا بديدن 

 وملك  ك صال  آ ا بم م   ين عورين 
ا تتح الحو  بالوقوف دقيق  صمدب عد د  
أرواح ود دددا  الدكددرد وكددردسدتدان وود دددا  
الثورع السوري   بحضور   الديداب سديداسديد  
وحزبي     وبدأ البرتامج بك ماب عدع تخ  د دا 
مددقدداطدد  مددوسدديددقدديدد  و ددتددائدديدد  ومسددرحدديدد  

تقديم السدادع بدريودان   –ورقصاب   ك وري  
 وحتيف حسين :

الددمد دتدددس   –تدرحديددب بداسدم الدحدزب  -
 عابدين بكر  

ك م  متدظدمد  دائدرع عدودريدن لد دحدزب  -
 ألقاها األستام وريف حسن 

ك م  من الرعي  األو    ألقاها األستام  -
 زكريا مصطو  ) زكك ماراتي  (  

 –ك دمد  الدمد د دس الدوطدتدك الدكدردي  -
 عورين ألقاها الصيدالتك را ب حاج حسن 

ك م  مدتدظدمد  الدمدرأع لددائدرع عدودريدن  -
 15 »ل حزب   ألقت ا اآلتس  مزكين محمد   

 ”صورة جماعية في عفريه ” 
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 إحٛبء ػٛذ انطفم يف يُطقت ػفشٍٚ
  يدوم  ٕٗٔٓحزيران  ٘= وسط اآلالم والص وباب    ك يوم 

 –الطو  ال المك   ت م  حود  من األطوا  م  أهالي م  ك صال  آ ا 
ين عورين   بدعوع وإدارع متظم  عورين لحزب الوحـدع   وملدك ژ

لقام  حو  يدخ  الب  د  إلد  قد دوب األطدودا  ويدر د  رسدالد  أن 
 األطوا  الكرد رموز  لألم  والت اح  

بدأ برتامج الحو  بالوقوف دقيق  صمدب عد د  أرواح الود ددا  
والتويد الكردي أي رقيب   ثدم ألدقديدب كد دمداب ) مدتدظدمد  حدزب 

وديدراز    دمد ديد  روودن   –وريف   متدظدمد  الدمدرأع   –الوحـدع 
 –إل ام   اتحتد المرأع الكردي  " ستار "   –بدرخان ل مرأع الكردي  

مروان     –ويرين   مإسس  ت  يم وحماي  ال غ  الكردي   ك سوريا 
حسديدن طدرمدوش (   ومكدرب بدالدواقد    –ال يئ  القيادي  ل دحدزب 

السوري المرير وم اتاع الطوول   ي ا   لتدعو إل  أن يدخديدم أ دوا  
الس م لي يش الطو  حياع ب يدع عن ال ماب والقدتد  والدتدودّرد ويدتدا  
حقوق  و ق الورعي  الدولي    وأن يدتد د دم الدطدود  الدكدردي ويدقدرأ 

 ويكتب ب غت  األم  
وضمن   الياب الحو    قامب مد دمدوعد  مدن األطدودا  بدرسدم 
لوحاب  تي  توكي ي  م برع   وقدم ثتث  أطوا  بادارع الدودتدان حسدن 
حموتو مقاط  موسيقي  ع   آل  الطتبور   وم موع  أخر  قددمدب 

  و دتداع أخدر  عدز دب  ( Çîmana Qenciyê (مسرحي  ب توان 
ع   الكمان   وت ميمان ل وتان ت يم وباب عز ا ع   الطتبور و تب 
الوتاع سي وا أحمد أ اتك  مي     و ك الختدام كدان هدتداك مسدابدقداب 

 وتكريم متووقين من األطوا   
= و ك تاحي   تديرس أقامب متظم  حزب الدوحـددع  ديد دا يدوم 

بمركز ب دع كودرصدودرع   حدودتً حضدره  دمد   ٕٗٔٓ/ٙ/1السبب 
  وير   وقدمت  ح ب   برم     وألقيب  ي  ك ماب :

 ح ب   مامو   –متظم  المرأع  -
 ك ستان   –مإسس  ت  يم وحماي  ال غ  الكردي   -
 ژين  –متظم  الحزب ب تديرس  -

وقدمب كروب  تديرس أ تيتين  دمديد دتديدن   ومد دمدوعد  مدن 
الطتب أط قوا تداً  عن حقوق الطو  الكردي بثت  لغاب ) كردي 
  عربك   إتك يزي (   وقدمب  رق  كورصورع مسرحي   دتدائديد    
وقصيدع و ري  عن البدرخاتيين من طتب قري  مسدكد    وأ دتديد  
وعزف ع   البزق مدن رتدكديدن وزيدتن   وتددا  مدن مد دمدوعد  
 كرخوين حو  ال  م والم ر   والت  م بال غ  الكردي    و تدا  مدن 

  رق  كورصورع   
و ك الختام كان هتاك مسابقاب وتوزي  هدايا رمدزيد    لدتد ديدد 

 البسم  إل  و وه األطوا  وتب د عت م اليؤس والحزن  

 ”أطفال جىديرس يغىون ” 

 ”أطفال عفريه يرقصون ” 

 ”وأطفال يعزفون ” 

 حكشٚى ػضٍٕٚ يٍ يُظًت قبيشهٕ حلزة انٕحـذة

 ك إطار لقا اب أعضا  الدائرع وال  ت  المتطقيد  بدالدر داق  دك 
قاع  الو يد ويتدار مسا  ك  خميس  قررب متظم  قامو و لدحدزب 

م  تكدريدم ر ديدقديدن ٕٗٔٓ/ٙ/ٕٙالوحدع  ك يوم الخميس الموا ق لـ 
من أعضا  متظم  قامو و ل حزب  وهما الر يقان أوصمان واكر و 
تورالدين أبو  ات  لدورهما التضالك ومساهمت ما  ك توسيد  توداط 
الحزب      و ك مراسم التكريم ألدقد  الدر ديدق حسديدن بددر عضدو 
دائرع قامو و ل حزب ك م  ت تئ  باسم المتظم    م براً عدن مد داتدك 

 التضحي  والتضا   ك سبي  قضي  و ب عادل   

 دٔسة جذٚذة نهربجمت انهغٕٚت انؼصبٛت 

متظم  قامو و  أختتمب دورع  ديدع ل برم   ال غوي  ال صبي   ك قاع  الود ديدد  - ك إطار تواطاب ل ت  الثقا   والعتم لحزب الوحدع 
ويتدار واكر   ك متتصف و ر حزيران   حي  أورف ع   الدورع األستام  رخوزاد عيس   المختد  ك االرواد التودسدك والد دامد   دك 

 م ا  التتمي  البوري   حضر الدورع عدد من أعضا  الحزب  ع ما أن همه الدورع هك الراب   من توع ا  
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 اجلُذس )انُٕع االجخًبػٙ(...... 
 ٔإديبجّ يف يقرتحبث انسٛبست

يتضمن مقترح السياس  التا ح و  اب تدظدر كد  مدن 
الر   والمرأع ويتدتداو  احدتديدا داتد دمدا  وإ درا اب حدمدايد  

لحقوق المرأع  وهتا ي ب البح  عن مساحاب يمكن من ختل ا 
سماع صوب المرأع واالعتراف بمكاتت ا  ك الم تمد   كدمدا يدمدكدن 

ل سياساب أن ت م  ع   تمكين  دور المدرأع لدتد د دب دوراً  داعدتً مدن أ د  
 ك الحقيق  إن أ ض  مصدر ل م  وماب عن احتيا اب    إحدا  تغيير إي ابك

المرأع ومصالح ا  ك الم دتدمد  هدو الدمدرأع ماتد دا    د دك أدر  بدمدوداكد  
وخصوصياب األخرياب  لملك ي ب إوراك المرأع  ك صديدا د  مدقدتدرحداب 

  السياس 
 وك م ا  ال دال  االتتقالي   ي زم الدحدرد عد د  ودمدو  هدمدوم الدمدرأع 
ومخاو  ا واالتت اكاب بحق ا والكوف عن األسباب ال مري  لحاالب الد دتدف 
القائم  ع   ال تدر وسماع صوب المرأع عتدما تكون ضحي  وبصوتد دا أحدد 

  أعضا  ال م ور  من أ   ضمان ت ويضاب عن حاالب الظ م
من الم م ألي  آلي  اتتقالي    مث  االدعا  ول ان تدقدصدك الدحدقدائدق   أن 

 . تتظر  ك  رائم ال تف ال تسك التك تإثر  ك أ  ب الحاالب ع   المرأع
 –أما  ك برامج الت ويضاب  يؤتك إوراك المرأع بتوس القدر من األهمي  

لتقييم ت ارب ا الوريدع والتحدياب التات   عن  تراب الصراع   حدتد  تدكدون 
الت ويضاب الوّ ال  مست يب  لتحتيا اب المحددع    دودك أ د دب األحديدان   
تكون الغالبي  ال ظم  من أولئك المين ُيقت ون أو ُيوقدون أثتدا  الصدراع هدك 
من الر ا   مما ي تك ترك ال ديد من التسا  يوا  ن الحياع بموردهن ليدقدمدن 
برعاي  أسرهن دون مساهم  من أحد        سبي  المثا  يمكن ل ت دويضداب 

أن تكون  ز اً م ماً مدن  -التك تتيح ل مرأع أن تواص  دعم أسرت ا  –المالي  
أي  خط  ل ت ويضاب  كما يمكن ل مرأع أن تباور عمتً  خدارج الدمدتدز  مدن 
أ   دعم أسرت ا  لملك يتبغك موارك  الدمدرأع  دك تدتدوديدم وتصدمديدم بدرامدج 
الت ويضاب من أ   مراعداع احدتديدا داب الدمدرأع وإضدودا  الودرعديد  عد د  

  مواركت ا  ك ال م ياب ال ام 
وتقدم الوترع االتتقالي   رص  م م  لخ ق مساح  لتعتراف بالدور المد دم 
المي ت  ب  التسا   ك الم تم  وقبول   ليس  قط كؤوخاد يتبغك حمدايدتد دن  
وإتما كؤ راد ي  بن دوراً محورياً  ك أدا  الم تم  وتدقددمد   وتد دتدبدر آلديداب 
ال دال  االتتقالي  سبيتً رئيسياً الستغت  همه الورص  وت يئ  حياع عام  تتمت  

  بالومو  والتمثي 
بالتسب  لموضوع ال تدر وإ را اب حماي  الدمد دتدمد    دالدمدرأع عدمدومداً 
التوك  أق ي   إال أت  وبحكم ال ادع  ك أماكن عديدع اليو د اعتراف أو قبدو  
لموارك  المرأع  ك الحياع ال امد   لدملدك  دان بد د  اآللديداب الدتدك يدمدكدن 
استخدام ا لضمان حقوق األق ياب يمكن أن تساعد  ك ضمان حقدوق الدمدرأع 
ومواركت ا  ك الحياع ال ام   مث  إ را اب الحماي  السياسي  والدتدودريد ديد   
كحق المرأع  ك التصويب واالتتخاباب وحق تق يد المتاصب ع   المستويديدن 
المح ك والوطتك  كما يمكن إي اد آلياب ل درقدابد   مدثد  و دود مد دمدوعداب 

  محددع مك و  بتح ي  ور   تقارير حو  تمثي  المرأع داخ  الحكوم 
عتد صيا   مدوت  قواعد الس وك  من الم م مدراعداع مدوضدوع الد دتددر 
وضمان إ را اب لحماي  الستم  ال سدي  ل مرأع مدن خدت  حدظدر أعدمدا  
ال تف  وال سيما ال تف ال سدي  كما ي ب ومو  أحكام وقواعد تتيح ل مرأع 
التحرك بحري   ك أر ا  الم تم  دون خوف من المضايق   ألن هما يودكد  

 اتت اكاً لمبدأ عدم التمييز المقبو  دولياً  
بقك أن تقو  أّن ال تدر ليس قضي  مقدتدصدرع عد د  الدمدرأع   دمدن أ د  
تمكين المرأع وحمايت ا وتمكين حماي  الم تم  بؤكم   بحق  ي دب أن يد د دب 
الر   دوراً  ك همه ال  ود   الم تم  المي تسم  وتحتدرم أصدواب  دمديد  
أعضائ  سيكون قادراً ع   التصدي بو الي  أكبر ل تحدياب المرا ق  ل دمدضدك 
قدماً خت  الصراع وب ده  وستإدي موارك  المرأع إل   داتدب الدر د   دك 
ال م   ع   صيا   السياساب وتمثي  مصالح م ومصالح الم دتدمد  لدتدكدون 

  أكثر قوع ووموالً وأكثر قاب ي  ل تتويم  ك ت اي  المطاف

طو
ص

ة م
مين

أ

 

 حكشٚى املُبضهني ... 
 اخرتاع أخالقٙ ٔطُٙ

متم ما يقارب خدمدسديدن عدامداً حدد  
إتقتب كبير  دك عدمدوم الد دالدم وتدؤثدر بد  

و وب الورق األوسط   حي  بد دغدب تدتدائدج 
التطور ال  مك والتقدتدك مد دتدمد داتدتدا عدامدً  مدن 

الددكدد ددربددا  واالتصدداالب والددراديددو والددتدد ددودداز واألتددتددرتددب 
و يرها       وهك من مدقدومداب االرتدقدا  والدر داهديد   دك 
الحضارع التساتي    و  تً ارتق  كدثديدر مدن الدمد دتدمد داب 
والدو  اقتصادياً وعمراتياً وصتاعياً   ولكن من  اتب آخدر 
اُستغ  هما االتقتب من قب  الب    ؤثر س باً ع   متاطدقدتدا 
  السيما  ك الم تم  الكردستاتك   حي  اُستدخددمدب تدتدائدج 
التطور ال  مك لصالح  ئ  دون  يرها   حسب المكاتداب   
واُحتكرب لصالح األحزاب واليديولو ياب   ألتد دا كداتدب 
أكثر تتظيماً   واستغ   ك السياس  أيضاً خدمً  لوئ  م يتد    
 وسائ  العتم باتب مسيس  ومؤدل   ومحدزبد    بددالً مدن 
االهتمام بالتاريخ والثقا   والمواهير  ك المد دتدمد  والد دمد  
ع   بتا  كيان وطتك  ام    ركّزب اهدتدمدامد دا عد د  بد  
برامج ت ظيم الزعيم وأ كاره   ع   أت  ثابب قومك ووطتك 
وا تماعك وحت  ع مك أحياتاً   وأت  مركز  لد دودكدر والدقديدم 
الوطتي  وما ع   ال مي  إال أن يددور حدولد  مدثد  دوران 
الكواكب حو  الومدس   أمدا مد دا  االقدتدصداد  د دم يد دقد  
االهتمام الكا ك لصالح الو ب ر م إت دازاب مدتدحدقدقد   دك 
كردستان ال راق   ب  استغ ب المظالم التك تق  ع   الو ب 
ومطالب  لصالح التتظيماب األكثر تووماً وُهدمدودب األصدالد  
مددن األعددراف والدد دداداب واألخددتقدديدداب وبدداب الددمدد ددتددمدد  
وعظمائ   تود م  ولين يقدمون ك  ما يم كون مدن  د دماب 
أكبادهم وراح  بال م ومن أموال م وحدتد  أروحد دم   ومد  
األسف وص  األمر بالو ب  ك زمن التكتولدو ديدا والدتدقددم 
ال  مك والخير الو ير إل  أدت  مستو  من الدودقدر والد د د  
والتب ي  ال ميا  والووض  دون أن يدرك أت  هو الضحيد    
 وق ب أزم  عدم الثق   يما بين أبتائ  المين بداتدوا يدبدتد ددون 
عن األصال  والتطور الثقا ك والحضاري بسبب أ  دا   دئد  
اتت ازي  تتس ق المراتب والمتاصب لتحقيق مآربد دا وتدإمدن 

 بالديكتاتوري  ت  اً وبالقوع وسي ً   
ماما ي تك أن ُيغيب الم تم  عن برامج االعتم ووثدائدق 
األحزاب واليديولو ياب ؟   ماما ي تدك أن ُيدودك االرتدبداط 
عن التاريخ واألصال  تحب مسمياب وود داراب بدراقد  ؟   
ماما ي تك  قدان الم تم  الكردي  ك سوريا لقائدد أو زعديدم 
رمز أو لمإرخ و ي سوف ؟    الو ب الكردي عمومداً تدائد  
بين الزعاماب وضائ  بين تضارب المصدالدح ومدقدتدضديداب 
تووم األمرا  السابقين وال دد   واق   مرير ي اتي  الكدرد  دك 
سوريا   متم قرون قا  الواعر الكردي أحمد خاتك : لو أن 
أمرا  الكرد وأ تيائ  يساعدوتتا لدتدودرتدا حضدارع الدمدحدبد  
واالرتدقدا   دك عدمدوم الودرق األوسدط   وكدملدك الوداعدر 
 كرخون والوتان محمد ويخو عاتا من المر  والوقدر ولدم 
يتاال حق ما من االهتمام والمساعدع وتس يط األضوا  إال ب د 
و ات ما إل  حٍد ما   وكملدك األسدتدام الدراحد  روديدد حدمدو 
عات  ما عاتاه ولم يت  حق  الطبي ك من م تم       دو مدن 
المإسسين لحرك  سياسي  قومي  وطتي  كردي   ك سدوريدا   
أي بتا  كيان وإرادع كردي   ك سوريا      كان يد د دس  دك 

عورين أمام مح  السيد محمد ع ك تاتو  -مركز تاحي  را و 
 10 »دون اهتماٍم من الم تم  أو تخب    ب  وقد كتب    

لي
خـلـي

حج 
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 أقـٕال ... ٔيؼبٌٍ *
) بمتاسب  الراب  عور من حزيران و ك هدما الدمدكدان الدمدبدارك   =  

عرين الكردايتك والر ول  والصمود   أتقدم بؤحّر الدتد داتدك إلد  الود دب 
الكردي     وأتاود األحزاب والوصائ  الكردي  المخت و  ضرورع تدوحديدد 
صوو  م   خاصً   ك همه المرح   التك تمّر ب ا ب دتا سوريدا   مدن أ د  

 محمد نور  داوودتحقيق الس م والحري    (                               

) ت ر  حزبتا ل ص وباب والمضدايدقداب  دك تضدالد  الديدومدك   =  
ور م ملك يواص  تضال  وعم   السياسدك   ومدن  داتدب آخدر أعدطد  
أهميً  لدور وتضا  المرأع الكردي  إل   اتب الر     وتبدي وخصيدتد دا 
كاتسات    إضا   إل  تظرت  إلي ا بقدر كبير     اليوم تد دتدمد  قدرب قدبدر 
الراح  الخالد رويد حمو   وال تتس  أبداً دور زو دتد  الدراحد د  السديددع 
خدي   وهك التك وقوب خ و  إل  آخر يوم من حيات ا     لتقف ضدد مدن 
يود تح يم دورتا  ك الم تم  ولتطالب بحقوقتدا وحدريدتدتدا     إن يدقدظد  
 الم تم  مرهوت  بقواك ومواعرك   لتكن قوع إحيا  الوحدع الكردي  (  

 ترجمة عن الكردية  –نـوروز حسو                  

) توكر الر اق  ك حزب الوحـدع الديمقراطك الكردي  دك سدوريدا =  
) يكيتك ( لقيام م ب مه ال وت  الكريم  ي اه الرعي  األو  مدن السديداسديديدن 

 الكرد  ك عورين  
 ك هما اليوم تقف احتراماً وإ تالً وتقديراً لدتدضدا  كد  السديداسديديدن 
الكرد األوائ  المين تاض وا د اعداً عدن حدريد  الود دب والدوطدن وعد د  
رأس م المتاض  رويد حمو ) أبو قدري ( رحم  هللا   إن ل مه الوقو  أمام 
قبر المرحوم رويد حمو وإحيا  مكر  ر اق  ل ا دالل  هام    وهدك أتدتدا 
تحن الكرد أو يا  لقياداتتا التاريخيد  ولدرمدوزتدا الدوطدتديد  الدتدك حدمد دب 

 آزاد بالل مواع  الحري   ك أص ب الظروف  (                      

) هما اليوم يوم  مميز   ألن هما الم ر ان يقام بمدتداسدبد  تدؤسديدس =   
أو  حزب سياسك كردي  ك سوريا   و ك متز  الراح  رويد حمو أحد 

 مإسسي   
من األهمي  أن ت م  ع   وحـددع الصدف والدخدطداب الدكدردي لدكدك 

 ترجمة عن الكردية –مالذ محمد تحمك مصالح و بتا(                   

) احتك هامتك  خراً واعتزازاً بت ك الم موع  الحالم  التك    ب =  
الح م حقيق  والتك كان لوالدي دوراً هاماً بيت ا   أ   كان تؤسيس الحزب 
أو  الطريق لتحقيق أحتم      ومرب الستين وتوتب األحزاب الدكدرديد  
وت ددب التسمياب وبقدر ما كان هما الر   يتؤلم  ك داخد د  لد دما الدواقد  
المرير  كان  ك الوقب مات  ي زي التوس بدؤن هدمه األحدزاب وطدتديد  ال 
 رق بيت ا  وو ودكم هتا م تم ين خير دلي  ع   ملك وخير دليد  عد د  
صح   كره وقيم    وقتاعات  واعتقادات    ل ما وحدتد  لدحدظد  و داتد  لدم 
يحاو  حوظ أو م ر   اسم أي حزب من همه األحزاب بتسميات ا المخت و  
  قد كاتب بوص ت  الوطتي  ت م  األحزاب الكردي  ك  ا  ك بوتق  واحدع 

من هما المتطق   وحدوداظداً عد د  هدمه  يا رفاق درب رشيد حمو ... 
القيم والمبادئ التك ت    ب ا ر يق دربكم   أر و أن تإمن بدمدبددأ اتدكدار 
الماب بدالً من اتكار اآلخرين وتمد أيديتا إل  ب ضتا م  تبم ك  الخت داب 
  لتستطي  الخروج من هما التوق المظد دم الدمي أدخد دتدتدا إلديد  األطدراف 
الق يمي  والدولي    بتدخ  ا المباور و ير المبداودر  دك ودإون وقضدايدا 
الو ب الكردي  وخاصد   دك هدمه الدظدروف الصد دبد  الدتدك يدمدر بد دا 
السوريون بوك  عام والكرد بوك  خداد  أر دو أن تدمدد األيدادي إلد  
ب ض ا   حت  تستطي  إي اد موروع سيداسدك كدردي مدن خدت  تدوا دق 
كردي داخ ك   وبقرار كردي بحب   من وؤت  إتقام المتطدقد  الدكدرديد    
والمساهم   ك اتقام سوريا من همه االزم  وإخراج قضيتتا من الددهدالديدز 
الم تم    ال لوك     قط لتوف حق الدما  الزكي  التدك قددمد دا ويدقددمد دا 

 و داإتا األبرار ع   ك  ال ب اب  ك عورين   كوباتك  ال زيرع    (
 قدر  جان حمو

----------------   
لتؤسديدس أو   1٘* مما  ا   ك ك ماٍب ألقيب  ك حو  إحيا  المكر  

   ٕٗٔٓ/ٙ/ٖٔعورين  تاريخ  –حزب كردي  ك سوريا   بقري  هوبكا 

 تكريم المناضلين ... تتمة
أسم  ت ويقاب بحق    وهما كان مدمدتد د داً مدن مدا كدان يدر د  
تاريخ كرد سوريا ويتظر إلي م كؤيتام الكردسدتداتديديدن   الود دب 
المي أت ب أبطا  ومتاض ين م  ولك ال ويد  ضدحدوا بدالدغدالدك 

 والتوي  من أ   الُكرد وكردستان  
أواسددط ودد ددر حددزيددران ُدعدديددب مددن قددبدد  حددزب الددوحـدددع 

 1٘الديمقراطك الكردي  ك سوريا لحضور حو  إحيا  المكر  
لتؤسيس أو  حزب كردي  ك سوريا    تؤم ب  ك تودسدك   إلد  
مت  ستبق    ت  و قرا   ك زمدن الدخديدر الدو ديدر واالرتدقدا  
الصتاعك وال مراتك والتكتولو ك ؟   إل  مت  ستتمكر ب دضدتدا 
 قط ب د الرحي  ؟   إل  مت  ستبق  أتباعاً وتتس ح بالديما و ي  

؟   وإلد  مدتد  سديدكدون  - ن التض ي  بالك ماب أو االستبداد  -
هتاك اتتد دازيدون يسدتدغد دون كد  ودك  لصدالدح األتدا الدمدقديدتد  
والتحزب والتؤدلج الدتدك قسدمدب وطدتدتدا ومد دتدمد دتدا وتدودوسدتدا 
وإراداتتا   وباب  دك االرتدبداط بداألصدالد  واألخدتق والدثدقدا د  
موخرع   ر م حوتب التؤبين والروتين التك يقيموت ا ؟!   إال أن 
ال ديد من المتاض ين األوائ  يسايرون ت ك الوئ  االتت ازي  ت تباً 

 لبغض ا واست دا  ا ل م  
أقيم حو  إحيا  المكر   ك دار الراح  رويدد حدمدو بدقدريد  

بالروتين واالعتيادي   ٕٗٔٓ/   ٙ/ٖٔرا و يوم ال م     –هوبكا 
الم رو     وأخمب ال باراب ال مديد د  والدمدتداودداب واألود دار 
م دها وطا  الحدي  عن حياع ال ظما  واألبدطدا  وإتد دازاتد دم 
ومن بيت م عن السياسك الوقيد حمو   بددأ األلدم والدحدزن يدغدزو 
ق بك ومهتك   ولكن قب  الختام خرج ع يتا األخ ال زيدز صدتح 

مدن   –ع مداري والد الو يد ويرزاد و يد ال  م واألدب والوكدر 
إدارع الحو  والمتحد  بداسدم حدزب الدوحـددع   لديدتدحدد  أمدام 
المحتوين ويستتكر الروتين واالتدتد دازيد  واالسدتدغدت  الدمدقديدب 
ل و ب وإتكار   ود األبطا  الم  وليدن   لديدقدو  : اليسدتدقديدم 
الوض  وتحن  ك همه المكر  تتمكر الراح  رويد حمو ور اقد  
وتتحتك ل م   ولن يكون األمر صحيحاً وم دديداً   إال إما بددأتدا 
باحترام وتقدير ب ضتا ب ضاً وتحدن أحديدا    دؤعد دن عد دمدداري 
قرار حزب   ك همه المتاسب  باعتن وإبدراز أسدمدا  مدتداضد ديدن 

قددر الدمدسدتدطداع وأ د دبد دم  -أوائ   ك تاحي  را و وما حول ا 
من المين تاض وا  ك صووف الدحدزب الدكدردي   –حضر الحو  

األو  وضحوا  ك أيام عصيب  وهم  ز   من ال بت  األسداس  دك 
الحياع الحزبي  والسياسي  الكردي   ك سوريا    وأن الحزب يدود 
استمكارهم وتقديم و اداب تكريم إلي م  ليت رف التاس من  ديدد 
إل  دورهم وقدوت م  ك التضحي    لُيست اد روح الثق  واألصال  
إل  أبتا  م تم تا   ويكف  االتت ازيون عن االصطياد  ك الميداه 

إن ما يخرج من المقملمب اليصميمب ال كرع   وماما ب د ملك !!؟ " 
"   لم أو ر سو  أن الدموع تخرج من عيوتك   وأتدا  إال القلب

أواهد أولئك الر ا  والتسا  يتقدمون إل  متص  التكريم بحوداوٍع 
وإ ت    وق ب  ك توسك وأتا ع د  ثدقد  أن الدكدثديدرون سدوف 
يرددون " ت تا ب ضاً من حقوقتا ووموختا مما  دقددتداه  دك و د  

 الطغاع واالتت ازيين وال  ت  "  
إحديدا  مكدر    –ال أبالغ إما ق ب أن هدما الدحدد  الد دظديدم 

اختراع أخدتقدك وطدتدك   وهدو  -المتاض ين األوائ  وتكريم م 
طراز  ريد  ك م تم تا الكردي السوري   ت م لم يودرق مد ددوا 
الحو  بين حزب أو آخر أو بين إيديولو يد  وأخدر    وقددمدوا 

 ل مَكّرمين ما يستحقوت   
بارك هللا   ودكم يا كوادر ومثقوك حزب الوحـدع / يكيتك   
هتاك من هّمش أو خّون أتباع    وهتاك من أ قر من أبتا  و ب  
وتسك تضحيات م   وها أتدتدم ُتدر د دون  دزً  مدن الدثدقد  ومدن 
الحقوق إل  و بتا الدكدردي    دالدحدضدارع والد دمدتقديد  لديدسدب 
باألح ام أو الكثرع   ب  بالمواقف التوعي  والمواعدر االتسداتديد  

 والوطتي  وباحترام الغير وتقديره  
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 يشكهت انؼشة ال يشكهت األكشاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موق اً متقدّدمداً  دك « الربي  ال ربكّ » متم احت ّب المسؤل  الكردّي   م  ثوراب 
األحدا   ظ ر التم م  واالستيا   ك ب   البيئاب ال ربّي   خصوصاً حين أبد  
األكراد السورّيون  المين اكُتوووا اكتوا اً  ر ض م البقا  قسراً ضمن ال م ورّيد  

السورّي   وما لب  التم م  واالستيا  أن اتق دبدا  ضدبداً وصدراخداً مد   »ال ربّي «
ضّم مديت  كركوك إل  إق يم الدحدكدم الدماتدّك  دك ودمدا  الد دراق  بد دد اسدتديدت  

ع   الموص   سّيما وقد ترا ق التطّور الممكور م  كدتم صددر عدن  « داعش» 
رئيس الق يم  مس ود بارزاتك  يإّكد التمّسك بكركوك وتّي  إ را  استوتدا  حدو  

وهتا ال بؤس بال ودع إل  بدي ّياب قد يتوّك  مت ا إطار لطرح المدسدؤلد    االستقت  
الكردّي   خصوصاً  ك ال راق  ع    ير ما ُتطرح   البدديد د  األولد  أّن أكدراد 

أّما البدي   الثاتي   ؤّن األكثرّي  الدكداسدحد  مدتد دم   »عرباً عراقّيين«ال راق ليسوا 
يريدون لتوس م كياتاً يستق ّون ب  عد د  تدحدو أو آخدر  وهدمه ر دبد  تدرقد  إلد  
اتتواضاب محمود الحويد رّداً ع   توؤع الكيان ال راقّك الحدي   وتدقدو  الدبدديد د  
الثالث  إّن أكراد ال راق هم سّكان الوما  ال راقّك األص ّيون  لم يؤتوا مستوطتديدن 
أو مست مرين إل  حي  يقيمون اليوم  وتمهب الدبدديد د  الدرابد د  إلد  أّن تداريدخ 
ال تق  بين أكراد الوما  والس ط  المركزّي   ك بغداد  حين كاتدب سدّتدّيد  وحديدن 
صارب وي ّي   تاريخ عتف وعدوان ال يتركان لد  األكراد أّي استد دداد لد دبدقدا  

أو أّي تمّسك ب   أّما البدي   الخامس   اّن االحتراب الددائدر  »ال ربكّ « ك ال راق 
   ضتً عن « الخت  » وإعتن  »داعش« ك بتد الرا دين اليوم  بما  ي  ص ود 

 الوتاو  الوي ّي  بال  اد  ال يغري أّي كردّي ب ما التمومج المتصّدع والقات  
ت ّب  ك و   همه الحقائق ح ج ثت   الباً ما تّتخدم ودكد  ودتدائدم يدوّ د د دا 
اآل ا أو البيك لوتّح  المتمّرد والمطالب بحرّيات    يقا   أّوالً  إّن األكراد عداتدوا 
 ك ب دان أخر  كتركّيا وإيران أكثر مّما عداتدوا  دك الد دراق  ومد  هدما مهدبدب 
دعوت م االتوصالّي   ك ال راق أب د مّما مهبب  ك الدو  األخر   ويدقدا   ثداتديداً  
إّن الدو  الق يمّي  لن تسمح لألكراد بؤن يمت كوا دول   ال اليوم وال  داً  ما يحيد  
محاوالت م   داً م دوراً  ويقا   ثالثاً  إّن إسرائي   التك أعد دتدب بد دسدان رئديدس 
حكومت ا ترحيب ا باستقت  كردستان  هك المستويد األّو  من تودؤع كديدان كد دما  

 وإّن ما قد يتوؤ لن ي دو كوت  قاعدع ب يدع لسرائي  وتوومها 
والح ج همه  وبغّ  التظر عن در   التخّبط والتدضدارب  دك تدوداصديد د دا  
تتغا   عن األمر األساسّك المي هو إرادع أكراد ال راق   ال رب المين ير ضدون 
القرار بحّق لألكراد  يبالغون  ك تمثي  م والتياب  عت دم وإدراك مصدالدحد دم  ال 
 ك ال راق  حسب ب  أيضاً  ك سائر الب دان التك يو د  ي ا أكراد  وتمثي  دم هدما 
يتّم  مّرع أخر   عن س وك السّيد حيا  تاب   المي ُيرسدم بدوصدود   داقدداً الدقددرع 
ع   إدراك مصالح   أو  اقداً الطاق  ع   تتويم ر بت   إالّ أّن ال رب الرا ضديدن 
حّق األكراد يسمحون ألتدودسد دم   ديدمدا بد دداتد دم تدتدصدّدع وتدتد دار  أن يدمدّثد دوا 

 استراتي ّياب دو  أخر   كتركّيا وإيران  ويتوبوا متاب ا أيضاً!
المي قد يوّكد د  األكدراد لد د درب  مدا  »المد  الحيويّ «وحّت  لو قب تا بحّ   

   د د  الد دراق »مداهدا الدحديدويّ «يم ك اتضباط م بمصالح الدول  التك يوّك ون 
الموّتب المتحارب هو همه الدول  المقصودع؟ أّما حين يص  األمر إلد  إسدرائديد   
 ت يظ ر من يسؤ  عن السبب الكامن  ك ماضك الس وك ال ربّك حيدا  األكدراد  

 م طو اً إلي  التقد ال ائ   ك ال امبّي  ال ربّي  ع   األكراد كما ع   سواهم 
 األمر  كيوما قُ ّب  هو موك   ال رب  ال موك   األكراد  ولديدس مدن الد دد  
 وال من المتطق وال من األختق مطالب  األكراد بؤن يربطوا أتوس م بـ    موك    

  ++++++++++++ 
 ٕٗٔٓيوليو/ تموز  8الثتثا    -*  ريدع الحياع
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 انكشد ٔصشاع األجُذة ٔانُفٕر
 
 
 
 

ع   تخومتا أوقا  لتا تدخ وا بوك  أو بدآخدر  دك 
تواصي  حياتتا   صاروا )قادًع( لتا  و )أوصيا ( ع يتدا 
إل  حد كبير بمدحد  إرادتدتدا  أو عد د  األقد  إرادع 
بدد ددضددتددا   ددربددطددوا قضدديددتددتددا ومصدديددرتددا بددؤبدد ددديدداب 
سياسات م  وأتت وا ت  اً لوطتيتتدا )الدكدردايدتدك( عد د  
مقاس آرائ م وأوضاع دم  و د د دوا واقد دتدا مدخدتدبدراً 

 أل كارهم و  سوات م  
ع   تخومدتدا أودقدا  لدتدا امدتد دكدوا كد  أبد دديداب 
الصراع  سواً  المدودروع مدتد  أو  ديدر الدمدودروع  
 كاتوا م د الثوراب الكردي   والكدوداح الدمدسد دح الدمي 
اقتضداه ظدروف الدمدرحد د   دك  دابدر األزمدان ضدد 
 داصدبدك حددقدوق الدكدرد مدن  د د   وكدملدك مصدددر 

الدكدردي   –الصراعاب الحزبي   والدتدتداحدر الدكدردي 
بمخت ف أوكال  وألوات  )ضمدن  دغدرا ديد  الد دز  أو 

 ال ابر لحدوده( متم عقود خ ب من     أخر   
الصراع الكردي المس ح م  مضط دي  كان تتي   
حتمي  لصرار أتظم  الدحدكدم الدتدك تضدطد دد الدكدرد 
ل ت ام  م  مطاليب الدكدرد وحدقدوقد دم بد دغد  الدحدديدد 
والتار  وسد أي  أ اق ل حد دو  السديداسديد    دكدان ملدك 
وسي   لر ام ت دك األتدظدمد  لد د د دوس عد د  طداولد  
المواوضاب  والقرار بحقدوق الود دب الدكدردي  أمدا 

الكردي  كان تتي   لرسوخ ثدقدا د    –الصراع الكردي 
ال تف  وسيادع متطق الستح  واسدتدتدد إلد  حداضدتد  

متاطقي  حيتاً  وخصوصياب م تزأع لد دما   –عوائري  
ثدؤريد    –ال ز  أو ماك حيتاً آخر  وعداواب تاريخيد  

أحياتاً أخر  تات   عن تداعياب الكواح المسد دح عد د  
الم تم  الكردي وما حول   وحتمي  ارتباط  باأل دتددع 
الق يمي  باعتبار المحيط الق يمك )الدو  التدك تدقدتدسدم 
كردستان( هو المتوم الدوحديدد لد دتدحدرك الددبد دومداسدك 
الكردي  وت قك الدعم الكوي  باستمرار الحراك المس ح 

 عبر الحدود الموترك  
التاريخ الدكدردي )الدقدديدم مدتد  والدحدديد ( مد دك  
بقضايا االقتتا   والدماكدرع الدثدقدا ديد  الدكدرديد  ماخدرع 
بت ارب تتاحر الخوع   كان قتا  الكردي ألخديد   أو 
اعتماد القادع الكرد  ك هما ال ز  ع   مضط دي   دك 
ال ز  اآلخر سبباً أساسياً لوو  الكثيدر مدن الدثدوراب  

 والتتكاساب مؤساوي  
 ك حالتتا الكردي  السوري  لم تو د اقتدتداالً كدرديداً 
بالم ت  الحقيقك حت  اآلن  وإن كاتب ثم  ت داوزاب  
وت دياب ع   حدقدوق األ دراد مدن قدبد  بد دضدتدا  دك 
األمس القريب  وممارساب ت سوي  حالياً   ك لم ترتق 
لمستو  التتاحر ألسباب عديدع لد د  أبدرزهدا اعدتدمداد 
التضا  السياسدك السد دمدك مدن قدبد  مد دظدم  صدائد  
الحرك  الكردي   وعددم تودكديد  مديد ديدوديداب حدزبديد  
مس ح  التتوا  الحا   إلي ا  ك ظروف مواب    وعدم 
ارتباط الكرد  ك الغالب بؤ تداب عابرع لحدود الوطدن 
و غرا يت    الكرد لم يحاربوا تظاماً طم اً باالستحوام 
ع   الس ط  بؤي ثمن  أو إي اد متاطق تدودوم خدار د  

 12 »عن سيطرع الدول   ولم ي ددوا يوماً سيادع       

 دلـدار قامشلوكي
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الدول  ع   ك   غرا يت ا  ب  كاتوا سباقين  دك الدد داع عدن 
الوطن واستقتل   كاتوا ومدا يدزالدون يدتداهضدون سديداسداب 
الت ريب  وطمس ال دويد  الدقدومديد   والدتد دمديدش والقصدا  

 المتب   من قب  األتظم  والم ارضاب ع   السوا   
 ك راهتتا ثم  مست داب كثيرع ب د الدتدغديدراب الد دمريد  
التك و دت ا الساح  السوري  متم أكدثدر مدن ثدت  سدتدواب  
والتك أصبحب عتوات ا األبرز اتتوار الستح  وسيادت  ع د  
الم تم   وهيمت  المي يوياب والم موعاب المس ح  )الموالي  
ل تظام والم ارض  ل ( ع   ك  مدوداصد  الدحديداع  وارتدبداط 
األوضاع الداخ ي   ك سوريا بدؤ دتدداب إقد ديدمديد   وأ دتدداب 
عابرع ل حدود الق يمي  إل   ضا اب دولديد    دان مدن أبدرز 

والدمي يدبدرزه  -اي ابياب الوض  الكردي  ك سوريا حدالديداً 
إن  -الب   كحال  س بي  استتاداً لدحدسدابداب حدزبديد  بدحدتد  

متظوم  وحيدع تمت ك الستح  وتتدحدمد  لدوحددهدا مسدإولديد  
بالر م مدن الدمدآخدم الد دديددع عد د   -التحكم بتو ي    وملك 

ربما تكون ضمات  عدم حصو  اقتتا  كردي لديدس   –أدا ها 
لت زال ا عدن األ دتدداب الدمدمكدورع آتدوداً  بد  لد ددم  د د  
المتاطق الكردي  ساح  تصوي  حسدابداب  وتد دارك أ دتدداب 
متتاقض   وإن الكثير من الدتد داوزاب عد د  حدقدوق األ دراد 
وال ماعاب  و الكدثديدر مدن األخدطدا  الدمدرتدكدبد  حدتد  مد  
ا ترا  أت ا تات   عن عق ي  همه المتظوم   أو كامت   يد دا  
أو وروط ال بد من تحقيق ا  دك مدزاداب السدتح  أو        
أو           ان أحداً ال يمكن أن يتكر ارتباط ا  ك كثير مدن 
حاالت ا بالوض  االستثدتدائدك الدمي يدمدر بد  سدوريدا عدامدً   
والمتاطق الدكدرديد  خداصدً   وظدروف االضدطدرار لدحدمد  
الستح  ومبررات   وعم ياب الودد والد دمب الدتدك تدرا دقد   
ومر  ي  اتخام القراراب بدخدصدود اسدتدخددامد   وتدداخد  
وتوابك ال تقاب والمصالح  والضغوط التوسيد  والسديداسديد  
وال سكري  التك يت ر  ل ا حامد دوه  وإن اسدتدمدرار هدكدما 
ممارساب ب دد اسدتدقدرار األوضداع  وزوا  األزمد  سدوف 
يض  مرتكبي ا  ك موا    و ب بؤكم   وليس حزب م ديدن  
أو     ب يت ا  وال أعتقد أن أي      أو متظوم  ستسدتدطديد  
عتدها موا    إرادع الو ب  والتغا د  عدن وضد  ضدوابدط 
قاتوتي  لحم  الستح  واستخدام   وإيد داد صديدغد  مدتداسدبد  
 ير مي يوياتي   دك إطدار إعدادع تودكديد  األطدر الدوطدتديد   
ووض  حد ل ممارساب المخ   بدالدقداتدون  والدتد دديداب عد د  

 حقوق التاس  راد  وم تم ين  
إماً الحرك  السياسي  الكردي   دك سدوريد  عد د  مدودتدرق 
طرق  والحال  الكردي  هتا تدخد  مد دتدركداب لدم تدخدتدبدرهدا 
سابقاً  وهك بملك إما أن تتتج ت ربت ا )التا ح ( الخاص  ب ا 
التك تستطي  تت دك أخدطدا  الدتد دارب الدكدردسدتداتديد  الدتدك 
سبقت ا  أو تستتسخ ت ارب األوقا   ك هما الد دز  أو ماك  
والتك أثبتب األيام والتتائج أت ا كاتب كارثي   دك كدثديدر مدن 
محطات ا  وإن هما االستتساخ قد يكون أكثر كدارثديد  عدتددتدا 
الختتف الظروف  ومقوماب الو ود  والت ديداب المحيط   

 وإن بالمكان تت ك حدوث ا  يما لو أحسن التصرف  
ت م قد ال تستطيد  تد داهد  إن الدوضد  الدكدردي مدتدؤثدر 
بالوض  السوري عامً   وإت  من  ديدر الدمد دقدو  أن يدبدقد  
م زوالً عما يحد  هتا وهتاك  وإت  أصبدح  دز اً مدن هدمه 
األ تداب  أو ال بد ل  أن ي مب عا تً أم آ دتً كد  مدا  دك 
الحال  السوري  من أ تداب وصراعاب  لكن مث ما استطد دتدا 
البقا  ع   وض  مخت ف تسبياً لمتاطقتا حتد  اآلن يدمدكدتدتدا 
أيضاً إدارع خت اتتا  وح  موكتتتا البيتي  بالحوار والدحدوار 
 قط  واحتوا  ت ك األ تدع وصراعاب التووم بوك  مختد دف  

 وبما يضمن حقوق ومصالح و بتا الكردي  ك سوريا   
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ال يكاد أحد  ك سوري  وحول ا يتظر ب د إلد  إعدتن الدخدت د  وقديدام 
الدول  الستمي   ك متاطق من سوري  وال راق  وعد د  رأسد دا الدخد ديدود  
ابراهيم البغدادي  هتاك ما يقارب إ ماعاً ع   الخطورع اآلتي  والمستقب يد  
ل كيان ال ديد  لكن هتاك ما يقارب ال ماع أيضاً ع   أت  زائ   يدودتدر  
أكثرتا أن كياتاً عدواتياً توس ياً لن يدتدؤخدر  دك تدؤلديدب  دبد د  واسد د  مدن 
األعدا  ضده  وأن   داً دولياً متسقاً ربما سديدسدتد دد د   دك وقدب قدريدب  
تتضاف إل  ملك مقاومتتا الطبي ي  لتغير أطر السياس  والتوكديدر السديداسدك 
التك اعتدتا ع ي ا طوا  أعمارتا  الدو  القائم   تود در أن تودو  كديداتداب 
 ديدع  حت  لو لم تكن متوحو   اعتدا  ع   عوالمدتدا الدراكديد  قدبد  أن 
يكون اعتدا  ع   عالمتا السياسك  وقب  أن يكون اعدتددا  مدحدتدمدتً عد د  
حياتتا الخاص   تسخر من ال ديد المق ق لتإكد أن قديمتا المد د دود مسدتدمدر 

  ومستقر
لكن يبدو لتا أن ما يستحق السخري  هو هما التوكير مات    تغيدر أطدرتدا 
الوكري  والسياسي  ع   حين  رع موك تتا تحن  وليدس مودكد د  الدقدو  أو 
الم موعاب القوي  الق ب التك تحد  هما التطدور  وال بدالضدرورع الدقدو  
القادرع ع   إعال  هما الواق  المست د  ول   ك   دديدد  دك الدتداريدخ كدان 
يوماً تحدياً  سيماً لتصوراب الم اصرين وأطر توكيرهم  أليس هما مد دتد  

 الثورع؟
أما ا ترا  أن يزي  تحالف إق يمك ودولك دول  البغدادي   يبدو تواإالً 
خامتً و ك  ير مح     اما كان مت مراً قديدام تدحدالدف دولدك ضدد الدكديدان 
الس وك التاوئ من دون موارك  أميركي     يس هتاك ما يدعو األميركديديدن 
إل  تدخ  مباور  يت مر من دوت  التخ د مدن هدما الدكديدان  األر دح أن 
يكتوك األميركيون إما اقتضاهم األمر بدعم حكوم  المالدكدك كدك تسدتدطديد  
الد اع عن بغداد  وقد يبادرون هم أتوس م إل  تو ي  ضرباب مركزع ضدد 
الخت    وتس ي  ضرب ا من أطراف متطوع  أخر   مت ا أخيدراً الدتدظدام 
السوري  لكن بغر  وقف تمددها أكثر من ت ديدد بدقدائد دا  وال يدبد دد أن 
يضبط الكيان ال ديد ب د حين  رائزه التمددي   أو التدوسد ديد   كدك يد دزز 

تسدبدك  »قوع اسدتدقدرار« رص   ك البقا   وقد ال يتؤخر قب  أن يتحو  إل  
 ك المتطق   تقم  بوحوي  السكان الواق ين  ك تطاق حكم ا  وتتؤدب حيا  
األقويا  المين لن يمتت وا بين حيدن وآخدر عدن تدو ديد  ضدربد   دويد  أو 

  استخباراتي  مو    ل   بما يطوع  حيال م
لد دسد دوديديدن  »وطدتداً قدومديداً «و ك الوقب توس  يوك  الكيدان الدخدت دك 
  توب   ك التس ط ع د  »دول «وال  اديين المتوددين  يروي ت طو م إل  

التاس  تسود بالووك  والغ ب  زمدتداً قدبد  أن تدبديدد  ولد د د دا تدو در مدثداالً 
ومدا هدك  »الدول  الستمديد «ل مس مين اآلخرين  يري م عياتاً بياتاً ما هك 

   يتحقق لب ض م ع   األقد   دطدام مدطد دوب عدن هدما الدثددي »الخت  «
  األع ف

قد ال يكون الكيان الس وك حتً من و    تظر األميركيين  لدكدتد  لديدس 
ت ك الموك   أيضاً  بخاص  وهم يت تبون التدختب الخار ي  المباورع ب دد 
ت ارب م األ غاتي  وال راقي   وبيتما لدن يدمدتدتد  األمديدركديدون عدن إطدتق 
تصريحاب قوي  ضد كيدان الدخدت د  بدغدر  تد ددئد  روع حد دودائد دم  دك 

يتوا ق باألحر  م  د د   »القيادع من الخ ف«المتطق    ان ت ج أوباما  ك 
 13 »آخرين  المالكك والتظام األسدي وم موعاب سوري  مقات         

لح*
ن الخاج صا
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وإيران وأتباع ا ال بتاتيين  إل  موا    خت   البغدادي  وأكدثدر 
من التساإ  عن قدرع هإال  ع   القضا  ع   داعش  ك طدور 

  الخت    السإا  هو: ه  يريدون ملك أصتً؟ ليس هما مإكداً 

األر ح أن كياتاً ستياً صا ياً  ك  وارهم  هدو  دك حدقديدقدتد  
مس خ أكثر من دول م  ضروري لضوا   ضد  ودرعديد  عد د  
تظم م الدطدائدوديد  مدن  د د   وكدمدثدا  عديداتدك عد د  عدواقدب 

  االعترا  السياسك والثورع من     ثاتي 

ما يتاسب ال مي   الدول  األسدديد  ودولد  الدمدالدكدك وإيدران 
واألميركيين  هو اتضباط دول  البغددادي  ولديدس زوالد دا   داما 
اتضبطب  وهما قد يتؤت  بمزيج من ال قاب الدمدو د  وال درا  
بالتطبي   كان و ودها حتً لموكتب الحكم  ك الدو  الدمد دتديد  
والمتطق   وضماتاً ل سيطرع ع   المحكومين  طوا   ي  كامد  
ع   األق   ثم إن  ك و ود خت   داعش ما يتيح ل دول  األسدي  
بالماب تقديم أوراق اعتمادها كقوع مكا ح  لإلرهاب  بمدا يد ددد 

  اتتداب ا األميركك والدولك ع   السوريين  وإعداع تؤديب م

الحا   األساسي  التك ي بي ا مسد دخ إسدتمدك سدتدك  يدقدطد  
األيدي ويمبح ويص ب  وي    مدن ملدك اسدتد دراضداً وعدتمد  
هوي  لدولت   هك تؤديب السكان  ليس الدواقد ديدن تدحدب سد دطد  
الراعك الستمك وحدهم  ب  أكثر مت دم الدواقد دون  دك الددو  
األخر   األسدي  والمالكي  وإيران ولبتان  و ك كد  مدكدان مدن 
الق يم وال الم  وهو ب ُد درس ب يغ  ك محاسن االستقرار تدحدب 
أقدام مسدتدقدريدن مد دربديدن  مدن يدُثدر يدكدن مصديدره كدمدصديدر 

  السوريين  ويوز بالبغدادي ومرتزقت 

ومث ما و دب إسرائي  لتبق   كما تدقدو  عدن تدودسد دا   دان 
دول  الخت   باقي  ع   األر ح  ع   أال تتمدد  إسرائي  المدل   
توس ا ال تستدطديد   دك الدراهدن أن تدتدمددد عد د   ديدر حسداب 
بدون  الو سطيتيين المتاكيد  وإن م   رق م م: إسرائي  ممدن يدإدو
وي طون الدروس   يما دول  الخد ديدود  الدبدغددادي مدمدن يد دري 

  يدس ثدمد  مدا  »عزع الستم«ت قيت م الدروس كك يتؤدبوا  أما 
يسّو  االعتقاد بؤن يكون تصيب ا من الواقد  أكدبدر مدن تصديدب 

قب   ي ين من اليدوم  ومدثد دمدا لدم يدمّ  الد درب  »م د ال رب«
د دريديدن  دك  التثريون أكثر مما أملوا ع   يد تظاَمك ال روب  الوو
دموق وبغداد  األر ح أت  لن يم  المس مون ال ياتيون أكثر مما 
سيملون ع   يد دول  الخت    وهك مزيج من الو ر والدخدرا د  

  والدم

ما تقول  داعدش وقدد رّقدب تدودسد دا إلد  الدخدت د   طدوبد  
الستميين المحقق   هدو أن االسدتد دمدار يدمدكدن أن يدؤتدك مدن 
الداخ    ير التظام األسدي المي  م  بين الت الدك الد دتدصدري 
ع   المحكومين  وبين ت ب الدمدواد الد دامد  والدخداصد   وبديدن 
الحرب ع   المتمردين من السكان المح يين  واتت   إل  تس ديدم 
الب د ليران وأتباع ا   خت   البغدادي أيضاً است مار ي م  بين 
ال تصري  الديتي   والحرب ال دواتي  ع   الم تم  المسدتد دَمدر  
واالستيت  ع   الموارد الخداصد  والد دامد  لدمدصد دحد  عسدكدر 

  الخ يو  المست ِمر

ومث ما يستمر االست مار السرائي ك )تترأس إسرائي  حدالديداً 
ل ت  تزع االست مار التاب   لألمم المتحدع(  ويت دو االسدتد دمدار 
األسدي ع   يد محت ين أ اتب  يحتم  لتست مار الدداعودك أن 

  يستمر طويتً 

 ك المحص    من يتبغك أال يإخموا ب د هم أولئك الدميدن ال 
يؤخمون دول  البغدادي ب د  ويتوق ون أن تح  الموك د  تدودسد دا 

  بتوس ا  أو يح  ا  يرهم ل م

يوليو/ تمدوز  ٘ٔالثتثا     -كاتب سوري /  ريدع الحياع *  
ٕٓٔٗ  

 األكشاد حبجز محبٚت نرتكٛب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إما أسورب االضطراباب  ك ال راق عن أي حصديد دٍ   ديددع  د دك 
تحسين ال تقاب بين تركيا وأكراد المتطق   لقد كان األكراد ألدد أعددا  
تركيا حت   ترع ليسب بب يدع    م تستط  أتقرع قط تدقدّبد   دكدرع الدحدكدم 

ور ضدب عدمدومداً  - ك ال راق أو سوريدا أو تدركديدا  -الماتك لألكراد 
المعان لمطالب األكراد األتراك بحقوق م الدثدقدا ديد  بد  آثدرب قدمد د دم 
عوضاً عن ملك  و ك المقاب  لم يتمكن أكراد المتطق  مط قداً مدن تدقدّبد  
الحكم ال راقك أو السوري أو التركك  ومن متط دق اعدتدراضد دم عد د  
م ام ت م من قب  أتقرع داخ  حدود تركيا  قّدم األكراد دعمد دم لدحدركد  

 .«حزب ال ما  الكردستاتك«اتوصالي  عتيو   ك تركيا  هك 

إال أن الحرب األه ي  السوري  والتطدوراب الد دراقديد  بددأب تدغدّيدر 
الصورع بكام  ا   من و    تظر تركي   لم ي د الحكم الدماتدك لدألكدراد 
همه األيام سيئاً إل  در   كبيرع   المتاطق  ك ومدا  الد دراق وسدوريدا 
الواق   تحب السيطرع الكردي  تت م باالستقرار والستم  لدتدودكد  بدملدك 

الدول  السدتمديد  «حصتاً مثالياً ضد الت ديداب كت ك التاوئ  عن تتظيم 
ول ما السبب تدتدتد دج تدركديدا السد دوك   ]»داعش«]  » ك ال راق والوام

الحسن م  األكراد ال راقيين وت م  ع   تسوي  عتقداتد دا مد  األكدراد 
السوريين وربما توّ   ك الت اي  المؤزق المي وص ب إلي  م  األكدراد 
ع   أرض ا  وم  أن ملك ليس بالم م  الس     إال أن األقدار قد تصب 

  كردي - ك مص ح  محوٍر تركك

 الرجوع إلى ما حدث في العراق

بدأب ال تقاب بين تركديدا وأكدراد الد دراق بدالدتدحدسدن  دك أعدقداب 
الحرب ال راقي  مباورًع حين ل ؤ األكراد ال راقيين إل  أتقرع ل دتدصددي 
إل  ال مب المركزي من قب  بغداد  إال أن أم  األكراد خاب حين بدقدك 
ال راق ب د حكم صدام حسين ب داً عربياً حت  الصميم؛ وك  مدا حصد  
هو اتتقا  الس ط  من ال رب الست  إل  ال رب الوديد د   وأخدم األكدراد 
ال راقيون  ك ت ك األيام يقّدمون المساعدع إل  تركيدا  دك حدربد دا ضدد 

كما  تحوا األسواق  ك "إقد ديدم كدردسدتدان  »حزب ال ما  الكردستاتك«
ال راق" أمام الصادراب والوركاب التركي   وبادلدتد دم تدركديدا بدالدمدثد  
 ؤرس ب الت ار ووركاب الطيران والس   االست تكيد  إلد  الدمدتدطدقد   
و ك اآلوت  األخيرع  بدأ أكراد الد دراق يدبديد دون تدودطد دم عدبدر تدركديدا 
 تخطوا بملك بغداد ومتحوا أتقرع هديً  ضخم  تتدمدثد  بدرسدوم الد دبدور 
واليراداب الضريبي   ضتً عن ت زيزهدم مسد د  تدركديدا بدؤن تصدبدح 

  مركز إق يمك ل طاق 

ويوم  ملدك الد د دوم  - ك ال راق  »داعش«و ك الواق  أن زحف 
حدزيدران/يدوتديدو  الدمي  ٔٔع   القتص ي  التركي   دك الدمدوصد   دك 

احتَ زب ختل  ال ماع  دب وماسيين ومسإولين أمتيين أتراك كدرهدائدن 
قد ودد الحا   الم ح  إل  تحسين ال تقاب بين تركيا وأكراد ال راق   -

كما أت  د   تركيا إل  الترا   عن ب   الخطوط الحمدرا  الدواضدحد  
 ٕ٘ٓٓالتك كاتب قد وض ت ا سابقاً  ك عتقت ا م  األكراد؛  ودك عدام 

كاتب تركيا قد هددب بال  و  إل  ال م  ال سكري إما ما احت  األكدراد 
مديت  كركوك الغتي  بالتوط  ك وما  ال راق   احتياطك التوط  دك تد دك 
المديت  كان ليمتح "حكوم  إق يم كردستان" مددخدوالً مسدتدقدتً )وتد دتدمدد 

 14 »      ع   بغداد  ك التحويتب  "حكوم  إق يم كردستان" 

غايتاي
سونر جا
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 ... تتمة األكراد حاجز حماية لتركيا

المالي  التك تحص  ع ي ا(  األمر المي 
من وؤت  أن يوك  الخطوع األول  تحو 
السيادع التام   ولكن  ك الثاتك عور من 
حزيران/يوتيو حين تحركب القواب 
الكردي  الحتت  كركوك  لم تتبس أتقرع 

  ببتب وو 

بوس تا القو  أت  إما أع تب "حكوم  
اق يم كردستان" االستقت    ستكون أتقرع 
أو  عاصم  ت ترف ب ا  بم ت  آخر  
 ك الورق األوسط اليوم  توك  

بالتسب  لألتراك ت ديداً أكبر  »داعش«
  من استقت  األكراد  ك ال راق

 الوضع السور 

 ك حين أن عتقاب تركيا م  أكراد 
ال راق تحّستب ع   مد  األعوام 
الماضي   بقيب عتقاب أتقرع بؤكراد 
سوريا مريرع ب   الوك   وي ز  

 »حزب ال ما  الكردستاتك«السبب ألن 
 -يحظ  بو بي  كبيرع بين أكراد سوريا 

وهما خت اً لألوضاع  ك "حكوم  إق يم 
كردستان" حي  تْمِسك ال ماعاب 
الكردي  ال راقي  بزمام األمور بصورع 

حزب «أكبر ]من المي ُيسمح ب [ لـ 
 ك تركيا  )وكان  »ال ما  الكردستاتك

حزب ال ما  «والد األسد قد سمح لـ 
بالتوس  داخ  سوريا من   »الكردستاتك

أ   استخدام ال ماع  ك    ثالث  ضد 
حزب االتحاد «تركيا(   وحيتما سيطر 

وهو الورع السوري لـ  - »الديمقراطك
المي ال  »حزب ال ما  الكردستاتك«

حزب ال ما  «يخوك عتقات  م  
ع   المتاطق الكردي   - »الكردستاتك

  ٕٕٔٓ ك وما  سوريا  ك تموز/يوليو 
خوب أتقرع من أت ا تو د والدع دول  

حزب ال ما  «ع   عتبت ا بزعام  
ورّداً ع   ملك  أوقوب   »الكردستاتك

وحتاب المساعداب والمداداب إل  
  المتاطق الكردي  الداخ ي 

ولكن حين احتدمب الحرب ضد 
الرئيس السوري بوار األسد  و دب 
تركيا  ك ملك  رص  ل ا  واتطتقاً من 
ر بت ا  ك استغت  كا    صائ  
الم ارض   ك سوريا  ل ؤب تركيا إل  

»حزب االتحاد الديمقراطك« ودعب  
حزب االتحاد «زعيم  إل  أتقرع  إال أن 

تردد  ك ملك   متم البداي   »الديمقراطك
تمث ب استراتي ي  األكراد  ك الحرب 

األه ي  السوري  ببساط  بـ : السيطرع 
ع   المتاطق الكردي  وترك اآلخرين 
يتقات ون  ك ما بيت م  وقد ب غ األمر بـ 

 ك ب    »حزب االتحاد الديمقراطك«
األحيان أن ت اون م  تظام األسد  ع   
سبي  المثا  عبر السماح لإلمداداب 
بالمرور إل  الم اق  التك يسيطر ع ي ا 
التظام  و ك المقاب   امتت  األسد عن 

حزب «است داف المتاطق التاب   لـ 
»االتحاد الديمقراطك   م يكن من   

المتطقك   ك ملك الحين  أن يت اون 
ك ي  م   »حزب االتحاد الديمقراطك«

  تركيا

الدول  «ولكن م  ظ ور تتظيم 
  لربما »الستمي   ك ال راق والوام

تتغير حساباب األكراد السوريين    ك ٍّ 
 »حزب ال ما  الكردستاتك«من 

»حزب االتحاد الديمقراطك«و ميو    
ع ماتي  قوي   وكتهما ي ار  تتظيم 

وتر مت  المتزمت  لإلستم   »داعش«
حزب االتحاد «واليوم يسيطر 

ع   ثتث  م اق  كردي   »الديمقراطك
 ك وما  سوريا تحيط ا  مي اً تركيا 

من ال توب   »داعش«من الوما  و
وع   ختف تظام األسد  لم تبِد 

أي ميٍ  إل  تباد  الخدماب  »داعش«
م  األكراد  بم تً  آخر  من المحتم  أن 
يكون مستقب  أكراد سوريا اليوم بين 
أيدي تركيا   تركيا قادرع ع   السماح 
ب بور المزيد من المساعداب والمداداب 
إل  األكراد لدعم  ب ات م الد اعي  ضد 

  وإما أحسن األكراد »داعش«
السوريون التصرف قد يكون الت اون 
  ال سكري واألمتك الكام  ع   األبواب

وت تقد تركيا أن م اق  األكراد 
السوريين قد تصبح بمرور الوقب قواعد 

أي قوع  - »داعش«أمامي  ل  م ياب ضد 
ميتً  ٓ٘ٗصديق  تحرس ما يزيد عن 

ميتً من الحدود السوري   ٓٗ٘من أص  
م  تركيا  والوكرع   تً مغري :  ـ 

هو القوع  «حزب االتحاد الديمقراطك»
الوحيدع  بما  ك ملك تظام األسد  التك 
تمكتب من الووز  ك أي م رك  ضد 

 ك سوريا  ع   سبي  المثا    »داعش«
  ت ح مقات و ٖٕٔٓ ك آمار/مارس 

 ك صّد  «حزب االتحاد الديمقراطك»
تحو كوباتك )مديت   «داعش»زحف 

عين ال رب(  إحد  الم اق  الكردي  
  الثتث   ك سوريا

 المأزق التركي

ال تستطي  تركيا توثيق عتقات ا م  
أكراد سوريا وال راق دون أن ت قد 
الص ح م  األكراد ع   أرض ا   ب د 

حزب «عقود من االقتتا   ال يزا  
قادراً ع   إيقاف  »ال ما  الكردستاتك

أي تقارب بين تركيا والم موعاب 
الكردي  األخر   ال سيما األكراد 

حزب «السوريين  بم رد أن يط ب من 
ر   ال رو   »االتحاد الديمقراطك

حزب «التركي   وأكثر من ملك  يستطي  
وّن ه ماب  ك  »ال ما  الكردستاتك

تركيا إما ما و ر أت  مستب د عن أي 
  صوق  محتم   بين تركيا وأكراد ال راق

ولرئيس الوزرا  التركك ر ب طيب 
أردو ان مص حت  الوخصي   ك ملك 
أيضاً    و ع   أبواب اتتخاباب رئاسي  
 ك آب/أ سطس  وقد  از حزب   ك 
االتتخاباب المح ي   ك آمار/مارس بتسب  

 ك المائ  من األصواب  لملك  اّن  ٖٗ
»حزب الستم والديمقراطي «دعم   

 «حزب ال ما  الكردستاتك»الموالك لـ  
 ك المائ  من  ٘,ٙالمي  از بتسب   -

قد يضمن ل   -األصواب  ك آمار/مارس
  الرئاس 

و ك هما السياق تؤتك أيضاً محادثاب 
حزب ال ما  «الستم ال اري  م  

»الكردستاتك  من خت  همه   
المواوضاب متحب تركيا حقوقاً إضا ي  
لألكراد أتاحب ل م استخدام لغت م 
الخاص  ع تاً ب د أن كان ملك ي تبر 
لوترع طوي   ت ديداً ل قومي  التركي   
وباتب اليوم ال غ  الكردي  واس   
االتتوار  ك ال ام اب وحكوماب المدن 
 ك  توب ورق تركيا حي  يسيطر 

 ٕٙاألكراد  و ك اآلوت  األخيرع   ك 
حزيران/يوتيو  أع ن أردو ان عن 
م موع  إصتحاب  ديدع تِ د بال وو 

حزب ال ما  «عن آالف مقات ك 
»الكردستاتك إما ما اختتمتب  

   بت اح »الحزب«المواوضاب م  

سوف يحاو  أردو ان الحواظ ع   
رضا األكراد األتراك  يما يوّطد 
األواصر األمتي  م  األكراد ال راقيين 
والسوريين  المين ستضمن ل م تركيا 
استقتلي  واق ي   لكن هما التغير  ك 
م ر  األحدا  يدعو ل سخري  إل  حد 

 ما  
              « 15 
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تتت تتا   وتتتتتمتتىتتو  تته اء تتوة انتت تترا  وانتتك 

 ترالتهتتتىتا عتهتو ايتمتيتم جتريتدة انتو  تتدة 

 انجديد :

yekiti@yek-dem.com 

 وشكراً على تواصلكم

 قي منطقة كرداغ ... تتمة 
ك م  ال يدئد  الدقديداديد  لد دحدزب    -

 ألقاها األستام حسين طرموش 
ك م  من أحد المتاض ين القدام     -

 ألقاها األستام كولين ويخ سيدي 
م م  الك ماب ركزب ع   أهدمديد  
تددؤسدديددس الددحددزب والدددور الددتددضددالددك 
ل مإسسيين والمتاض ين األوائد    ومدا 
القو من موقاب ومدتداعدب ومدتحدقداب 
أمتي      مإكدًع ع   ضرورع مواصد د  
التضا  الوطدتدك والدقدومدك  دك سدبديد  
مص ح  الو ب الكردي وتو ي  الد دمد  
األخددوي الددمددوددتددرك بدديددن الددمدد دد ددسدديددن 
الكرديين وضرورع الحواظ ع   س مديد  
المتاطق الكردي  والس ك لح  الدقدضديد  
الكرديد  حدتً ديدمدقدراطديداً  دك سدوريدا 
 ديمقراطي  ت ددي  برلماتي  المركزي   

اختتم الحو  بكد دمد  ودكدر وامدتدتدان 
 ٖٖمدن إدارع الحو  ب د أن تم تدكدريدم 

من المتاض ديدن األوائد  بداسدم الدحدزب 
تقديراً ل  ودهم  ك  دو مدن االحدتدرام 
ومواعر المحبد  واأللدود    وبدتدسد دسد  

 األسما  التالي :
قري    –ـ الو يد عبد الحميد زيبار ٔ

 م مت   تاب عن عائ ت  ت     تكيز  
قري  ماراتيد    –ـ زكريا مصطو  ٕ

  اتددتددسددب إلدد  صددوددوف الددحددزب عددام 
  كددان عضددو  ددك الدد دد ددتدد   5٘8ٔ

المركزي  ل حزب لدد  اتد دقداد مدإتدمدر 
  حددالدديدداً عضددو  ددك الددمددكددتددب  51ٕٔ

السياسك ل حزب الديمدقدراطدك الدكدردي 
  ك سوريا ) البارتك ( 

قدريد    –ـ د  عبد الم ديدد وديدخدو ٖ
  حضدر  5ٙ5ٔ  دبدر  اتدتدسدب عدام 

مدتددوبداً عدن الدطد دبد     51ٕٔمإتمر 
يحم  و ادع الدكتورا  ك   سود  اآلداب 

   حالياً مستق   
قدريد    –عدبدد الدرحدمدن حدمدادع  -ٗ

  والقا   من ر اق حزب الوحـدع  
قري   دويدق   –ـ رإوف مصطو  ٘

  عضو  ك حزب  5ٙ٘ٔ  اتتسب عام 
 الوحـدع  
قري  ت  ف    -ـ رويد بطا  زيت  ٙ

  حدالديداً عضدو  دك  5ٙٔٔاتتسب عام 
 –الحزب الدديدمدقدراطدك الدكدردسدتداتدك 

 سوريا  
قري  أبدرز   –ـ كولين ويخ سيدي 1

  5٘5ٔ  اتتسب عام 
قددريدد    –ـد عدارف مدحددمدد أحدمددد 8

  حدالديداً  5ٙٓٔخ تير   اتدتدسدب عدام 
عضددو  ددك الددحددزب الددديددمددقددراطددك 

 سوريا   –الكردستاتك 
قري   دويدق     –ـ أحمد ع ك مت 5

 حالياً عضو  ك حزب الوحـدع 
قدريد    –ـ مدحدمدد وديدخ حدمددو ٓٔ

قرزيح    اتتسدب أواخدر السدتديدتداب   

 واعر وكاتب مستق   
قري    بر     –ـ  ودب  باري ٔٔ

   حالياً مستق    51ٓٔاتتسب عام 
قريد    –ـ   ور عيسو "  اف " ٕٔ

  عضو  دك  5ٙ8ٔ قيرا   اتتسب عام 
 حزب الوحـدع  

 –ـ الراح  عبد الرحمن عثمان ٖٔ
قري   ويق   تداب عدن عدائد دتد  تد د د  

 عثمان  
قدريد    –بحري رويد عديدسد   -ٗٔ

   5ٙ٘ٔب را ا   اتتسب عام 
 –ـ الراح  محمود ووكب تدبدو ٘ٔ

  تدابدب  5ٙٙٔقري  بيتي    اتتسب عام 
 عن عائ ت  ابتت   

ـ الراح  محمد  دالدب  دبداري  ٙٔ
   51ٓٔقري    بر   اتدتدسدب عدام   –

 تابب عن عائ ت  ابتت  
قدريد    –ـ عبد الدمدتدان  د دودر  1ٔ

  حدالديداً  5٘8ٔقرزيحا   اتتسب عدام 
 مستق   
 قري   ويق   –ـ وويق إبراهيم  8ٔ
 –ـ  مي  محمد عبد الدرحدمدن  5ٔ

قددريدد   ددويددق   عضددو  ددك حددزب 
 الوحـدع  
قددريدد    –ـدد حددمدددوش مددتددان  ٕٓ
  ويق  
 قري   قيرا   –عبدو خ ف  -ٕٔ
قدريد    –ـ عبدد الدرحديدم عد دو  ٕٕ
 داركير  
 دتدديدرس     –ووكب ويخدو  -ٖٕ

  عضو  دك حدزب  5ٙ5ٔاتتسب عام 
 الوحـدع  
قدريد    –محمدد  دوزي خد ديد   -ٕٗ

   5ٙ5ٔب را ا   اتتسب عام 
ٕ٘-  
قري  كوكان     –حتيف حسين  -ٕٙ

 عضو  ك حزب الوحـدع  
قري  كدودرد      –محمد كت و  -1ٕ

 عضو  ك حزب الوحـدع  
عدودريدن   –يوسف محمد خ ي   -8ٕ

  عضو  ك حزب  5ٙ8ٔ  اتتسب عام 
 الوحـدع  
قدريد    –محمد حيدر مصطو   -5ٕ

 قرمت ق   عضو  ك حزب الوحـدع  
قدريد    –الراح  خ ي  مد دمدو  -ٖٓ
 كيت  
 –الراح  محمد ع ك ابراهيدم  -ٖٔ

قري  عبودان   تابب عن عائد دتد  ابدتدتد  
 رباح  
قدريد    –عبد ال واد سد ديدمدان  -ٕٖ
 كورو   
 محمد عيسو حسن   – ٖٖ

يددمكددر أن تدد ددك األتوددطدد  القددب 
الترحاب واالستحسان من لدن األوسداط 
الثقا ي  واال تماعي  والسياسي  و دمدوع 

 ال ماهير الكردي   ك عورين  

 َـذٔة نهًشأة يف سش٘ كبَّٛ  

أواسط و ر تموز أقامب متظم  المرأع  ك سري 
كاتي  لحزب الوحـدع تـدوع ب توان " دور األسرع  دك 
تطور الم تم  "   التك بدأب بالوقوف دقيق  صدمدب 
ع   أرواح الو دا    ثم قامدب الدر ديدقد  كدمدرع أيدو 
بادارع التدوع والحوار م  الحضدور بدكد  ودودا ديد    
والتؤكيد ع   أن أساس تطور الم تم  هو بتا  أسدرع 
متماسك  وقوي    حي  كاتدب الدتددوع مدوضد  رضدا 

 واستحسان الحضور وضرورع تكرار أمثال ا  

 ... تتمة األكراد حاجز حماية لتركيا

إم لم يكن قد مض  وقب و يز ع   وصو  
حت  أط ق  ٖٕٓٓأردو ان إل  الس ط   ك عام 

سياس   ديدع تحب عتوان "ال مق االستراتي ك" 
وهد       تركيا قوع عظم   ك الورق األوسط  
ل ا ح وا  وتووم  ك  مي  أتحا  المتطق   ولكن ب د 
مرور عقٍد ع   ملك قد يكون ح وا  أتقرع الوحيدون 
 ك الورق األوسط هم األكراد  وبالمث   قد تصبح 
أتقرع قريباً الح يف الرئيسك لألكراد  ومن خت  
عم  ما م اً  سيحاو  الطر ان التخ د من 
السياساب القديم   ك الورق األوسط والتمّيز كمثاٍ  

  تا ح ع   الستم واالستقرار

---------------- 

سوتر چا اپتاي هو زمي  "باير  امي ك" ومدير 
برتامج األبحا  التركي   ك م  د واوتطن  وأحد  
مإلوات  هو كتاب "ص ود تركيا: أو  قوع مس م   ك 

 القرن الحادي وال ورين" )بوتوماك بريس(

تموز/ 1 -م  د واوتطن  -م     ورين آ يرز 
 ٕٗٔٓيوليو 
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 ثـٕسة حىت املـٕث !
أبَ َرتا االخِضراُر  ك ديار ال يران    ظّتتا أن الزمان ربي   وأن الوقب قد حان ألود دار 
ال ما        تا ل ثورع كباقك الو وب الدمدقد دورع وأّهد دتدا بد دا واتضدمدمدتدا الد  الدمد دامديد  
المتظاهرع  ك ووارع المدن السوري  وأتوؤتا الت م اب والتتسديدقديداب وتد داوزتدا األحدزاب 
والسياسيين والخبرا   ك تح يتتتا وتصريحاتتا و ك حماستا واوتريتا لباس ال يدد   تدتدتدظدر 

 قرار القاضك برإي  هت  ووا  !!  

األدا  السك  لب   المين تقدموا صووف المظاهدراب حسدبدتداه تد دثدراً  دك السديدر!    
والتصريحاب المريب  ل مين ارتدوا البدل  السياسي  ع   ع د  وتد دا دتدوا بد دا عد د  مدتدابدر 
العتم   ظتتاها ت  ثماً  ك التطق !  وتدخ ب دو  ال وار   دو  الما    دَوّتداه تدحدب بدتدد 
األخوع والو ام  !  وبررتا متم البداي  ك  األخطا  وك  ال رائم وك  الموبقاب  ألن ود دار 
"الحري  والكرام " أسكرتا حت  الثمال    ألتتا ببساط  كدتدا ومدن أعدمداقدتدا تدتدمدتد  ثدورع   
تتخي  ا وتإلف ل ا األ اتك واألتاويد ك اطوييدن بسدطدا  دون أن تدإسدس لد دا كسديداسديديدن 
وعقت    وتبح   ك ظرو  ا ووخوص ا ووروط ا وامكاتات ا   دون أن تد دتدمد  حدولد دا 

 وتتحاور من أ   ا تحن السوريون أو حت  تحن الكرد   

وص ب الثورع ال  موترق طرق     اتقسم السوريون إل   ريقين   أحددهدمدا مد  تسد ديدح 
الثورع والثاتك ضد التس يح    والكرد أيضاً أخموا مواق  م ضدمدن الدودريدقديدن  الدمي أوقدف 
 موح الوريق األو  هو أن ستح الثورع توس  كان ال ام  الرئيس  ك تقدسديدم  دريدقد دم إلد  
 رق وألوي  وكتائب وسرايا     اتزلقب  يما ب د ال  قتا  ب ض ا الب    داتدكدودودب عدورع 
السوريين ع   ال الم وتد ق عبر مواق  ض و م ووروخ ثقا تد دم الد دتديدود  آالف السد دوديديدن 
قادمين من  حورهم المتتورع  ك أصقاع األر    لتتحو  البتد إل  مكب تدودايداب الد دالدم 
الثقا ي  وال قائدي  وتتت ش  حا   التظام وسط همه التواياب ليصارع ك  الورق ويبيد الو ب 

 ويحرق الب د   

لم ُيسور الستح عن تصر ُيمكر ل ثورع السوري  متم أن تس حب   والدمدزودون بدالسدتح 
أتوس م اعتر وا ب  زهم وبخسارع استثمارهم  ي  وعادوا ُيسدون ل سوريين تصائح م بالدحد  
الس مك!    والدو  الكبر  ال زالب تبح   ك سوريا ) ع   لسان أوبامدا ( عدن مد دارضد  
م تدل  من بين الم ارضاب لتساتدها     م تو ح!  ودو  التوط  ال ربي  لم تتبرع لد دسدوريديدن 

الدقدادريدن عد د   -لدطدالدبديد    – ك ثت  رمضاتاب وست  أعياد ديتي  ولّب بالما  والسدتح 
إسقاط التظام كما تبرعب بد   الكوارع عت م ع د  صديدامد دم الدمد دطدخ بدالددم !   و دالدبديد  
السوريين أتوس م تسوا أو تتاسوا و ار الحري  والكرام  متم أن سدقدطدب عد د   درف تدوم 
أطوال م برامي  الموب وُوّردوا  ك ال را  ودخ وا مخيماب ال  و    ولم ت د الدثدورع تد دتدك 
الكثيرين مت م بقدر ما ت تي م حماي  أطوال م وأعراض م واستمرار حيات م   والتظام الم درم 
ال زا  يتمسك بكرسك الس ط  وسط بحٍر من الدم السدوري   وال زا  مدحدتدودظداً بدتدوازتد  
وتماسك  وتحالوات    وال زالب د   إدارع الحرب ع   األر   ك يدديد    تداهديدك عدن أن 
األحدا  األخيرع توير ال  دحر   التظام لكرع تاره تحو دو  ال وار   حي  د    بدبد د  
الدواعش إل  ال راق لي  توا هتاك خت ً  وي  توا الحرب   وأوعز لح وائ  ووكتئ  المح يين 
بتو ير الوض   ك المتطق   كما لم يدخر التظام   داً  ك حقن ب   الد د دويديدن  دك تدركديدا 

 وب   الب ثيين وال روبيين  ك األردن  ك مس   لتق  الحرب الي ا أيضاً   

ر م ك  ما تقدم ال زا  القائمون ع   قرار الم دارضد  السدوريد  يدتدودبدثدون بدالد دقد ديد  
ال وائري  الورقي  المتمث   بثقا   ال تف مقاب  ال تف وال ين بال ين والدبدادئ أظد دم      !   

يد  ان السوريين ال  الدمدحدرقد    -ك  من  اتب   -وال زا  الطر ان ) التظام والم ارض  ( 
ويزرعان المزيد من األلغام ع   حدود الطوائف واألعراق واألديدان ويددّوتدان مد داً بددايد  
ت اي  ال يش الموترك بين السوريين   وكؤن الثورع السوري  هك ثورع حت  الوتا  والموب ! 

   وليسب ثورع حت  التصر  ثورع من أ   الحياع   ثورع من أ   التسان         

تحن  ك حزب الوحـدع وكما كتا من أوائ  من تّب  إل  مخاطر ال تف والتسد ّدح   تدقدف  
 اليوم م  الداعين لوقف المحرق  السوري   وراً    والبح  عن دب وماسي  الح  الس مك  

ػذد ْبئم يٍ جشائى حشة 
 ٔجشائى ضذ اإلَسبَٛت يف سٕسٚب

مركز أتبا  األمم  -  1ٔ/ٙ/ٕٗٔٓ
 المتحدع 
قددا  بدداولددو بدديددتدديددرو  رئدديددس لدد ددتدد  
التحقيق  ك اتت اكاب حقوق التسدان  دك 
سوريدا  دك أحدد  تدقدريدر لد د دتد  أمدام 
م  س حقوق التسدان  دك  دتديدف   إن 
الصراع  ك سدوريدا وصد  إلد  "تدقدطد  

  تحو  ت دد المتطق  بؤسرها
وأوار إل  أن ال  ت  بدأب الدتدحدقديدق 
 ك اآلالف من الصدور ألودخداد زعدم 
أتدد ددم قددتدد ددوا  ددك الددمددرا ددق الدد ددسددكددريدد  
الحكومي  ب د التد دويد  والدتد دميدب  وقدد 

مدقدابد د   ٓٓٓ ٖ م ب ال  ت  أكثر مدن 
ورواياب موص   توير إل  عدد هائ  من 

   رائم حرب وال رائم ضد التساتي 
وقا  بيتيرو : "لدقدد وصد  الصدراع 
 ك سوريا إل  تقط  التعودع  مما يد ددد 
المتطق  بؤسرها  وتصاعدب حدع الد دتدف 
إلدد  مسددتددو   دديددر مسددبددوق  يدد دديددش 
السوريون  ك عالم أصبحب  ي  قدراراب 
عادي  حو  حديداتد دم مدثد  الدمهداب إلد  
المس د لد دصدتع  أو إلد  سدوق لودرا  
الط ام أو إرسا  أطوال م إل  الدمددرسد   
قددراراب حددو  الددحدديدداع والددمددوب  إتدد ددم 
ي يوون هكما ع   مد  الستواب الثدت  

  "الماضي 
ومكرب ال  ت  أن الحكوم  السدوريد  
لم تسمدح لد دا بدا درا  تدحدقديدقداب داخد  

  سوريا
وأكد السيد بيدتديدرو عد د  أهدمديد  أن 
تكدون الدمدسدا لد   دز ا مدن أي تسدويد  
مستقب ي   إما كان ل ا أن تإدي إل  سدتم 

  دائم
وقا  السديدد بديدتديدرو:" عد د  سدبديد  
المثا   لقد قط تا مسا اب تداريدخديد   دك 
الس ك لتحقيق ال دالد   دك يدو دوسدت ديدا 
السابق  و ك سيراليون ورواتدا  ولكن لقد 
ت ثر الم تم  الدولك عتدمدا تدم الدتدمداس 

   "ال دال  لحماي  الو ب السوري
وقا :"الغالبي  من السكان  ك سدوريدا 
هم ضحايا التدزاع الدحدالدك  ويدحدق لد دم 
الحصو  ع   ال دال  بالر م من كد  مدا 

  "عاتوا مت 
ومن ال دير بالمكر أن ال  ت  الدوليد  
المستق   ل تحقيق  ك سوريا قد أتوئب من 

 ٕٔٔٓقب  م  س حقوق التسان  ك آب 
ل تحقيق  ك  مي  االتت اكاب الدمدزعدومد  
ل قداتدون الددولدك  دك سدوريدا مدتدم آمار/ 

   ٕٔٔٓمارس 
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