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) عٌن العرب ( منطقة كردٌة فً أقصى شممم س رمارٌم   كـوبانً
ت بعة لمح فظة حلب ، تقع فً رهس رراج من كردرت ن المتم رٌم مٌمة 
االمقرمة بٌن تركٌ  ا رارٌ  ب لحداد الدالٌة ، اٌمممّر بمقمربمهم   مط 
ه  ؼرب ً نهر الفرات ، اهً  قط ر الشرق منذ قرٍن من الزمن ، اٌحدُّ
ذات طبٌعة اجتم عٌة عش ئرٌة شهدت تحاالً اتقدم ً ب رزاً فً العقاد 
الثبلثة األ ٌرة ، اُجسُّ أبن ئه  ٌهتمان ب لرٌ رة االعملمو االمممعمرفمة ، 
الهو حضارهو فً المشهد الراري . اكمابم نمً ممحم طمة بمممنم طمق 
عربٌة ُتشكس بثق فته  إلى حدٍّ م  ح ضنة اجتممم عمٌمة لمتمنمظمٌمو داعم  

 الذي ٌنطلق منه  فً هجم ته على رٌؾ كاب نً امدٌنته  .

ش ركت كاب نً فً الثارة الرارٌة الرلمٌة منذ شهاره  األالمى 
، اهً من أالى المن طق الشم لٌة التً  رج النظ و منهم  ممكمَرهم ً ، 
اتت لت علٌه  الهجم ت العركرٌة مثس رمري كم نمٌمه اعمفمرٌمن اتمس 
عران اتس ح صس اؼٌره ، فاقؾ فً اجهه  أبمنم ا المُكمرد عمممامم ً 

، إلمى أن تملمقمت  YPGإلى ج نب قاات احمدات حممم ٌمة الشمعمب 
كاب نً هجم ت شررة أاارط الشهر المجم ري ممن قماات "داعم " 
التً أصبحت تمتلك إمك ن ت عركرٌة امم دٌمة ابشمرٌمة هم ئملمة بمعمد 
رٌطرته  على من طق اارعة من العراق ارارٌ  اإعبلنه  الم مبلفمة 
االربلمٌة فً دالته  )العتٌدة( ، إمك ن ت تفاق تملمك المتمً تمممتملمكمهم  
القاات الكردٌة التً اضطرت لبلنرح ب إلى المدٌنة امم  حمالمهم  ، 
مم  أدى إلى نزاح جم عً للرك ن صماب األراضمً المتمركمٌمة فمً 
صمارة تمراجممٌمدٌمة ُمممحمزنمة ،  مافم ً ممن بمطمم  داعم  اأفممعم لمهمم  
اإلجرامٌة . اهذا العداان الجدٌد كم ن المقمشمة المتمً قصمممت ظمهمَر 
البعٌر كم  ٌق س، اجعلت التح لؾ الدالً بقمٌم دة الماالٌم ت المممتمحمدة 

 األمرٌكٌة ٌر رع إلى قصؾ مااقع داع  فً رارٌ  .

إن تنظٌو " داع  " الذي ارتف د من الاضع العراقً الممموزاو ، 
نمى اتارع  بلس فترة قصٌرة نربمٌم ً اُرِفمَد بماالؾ المعمنم صمر ممن 
د اإلرمبلو الرمٌم رمً  ال  رج ، إثر ارتفح س األزممة الرمارٌمة اتمممدُّ
االعركري المتشدد مٌدانٌ ً على حر ب الحراك الدٌمقراطً المثماري 
االجٌ  الراري الحّر الذي فشس فً حم ٌة مص لح الشعب اتررٌخ 
دع ئو الثارة اصان قٌمه  ، اكذلك ارتف د التنظٌو من دعو أا ؼض 
نظر اترهٌبلت النظ و الراري اجه ت إقلٌمٌة ادالٌة له، فمً ظمس 
عدو جدٌة المجتمع الدالً إلٌج د حسٍّ رٌ رً لؤلزمة الرارٌة نتٌجمة 
ارتقط ب ت امص لح إقلٌمٌة ادالٌة ، إلى أن اقع الفوس فمً المرأس 

 2 »كم  ٌق س فً المثس الشعبً ، ف رتف ق الع لو على َتكّان ..... 

 عىسٌب اجلشحيخ
 كىثبًَ ..... انذسط انمبعً

 ”كوباني .... مأساة شعٍب نازح ” 
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 سورٌا الجرٌحة ... تتمة

إره بٌة كبٌرة فرضت اق ئع جدٌدة على المٌدان، ٌصعب اٌطاس تؽٌٌرهم  
، اارتكبت فظ ئع دفعت ارتدفع البشرٌة جمع ا اشعاب المممنمطمقمة عملمى 

 اجه ال صاص ثمنه  ، اب تت تهدد األمن االرلو الع لمٌٌن .

بعد دم ر ه ئس اااقع اجتم عً مزري شهدته رارٌ  نتٌجة ممم ررم ٍت 
احشٌة لنظ و أمنً ارتبدادي اأشك س عنمٍؾ اعمنمٍؾ مضم د ُتممم رس همنم  

، ٌااجه الرارٌمٌمن ا ن  مطمر  - التً رفضناها مراراً وتكراراً   –اهن ك 
إره ٍب فكري اعنفً متاح  ال مثٌس له فً عصمرنم  المحم لمً المممارماو 
ب لرقً االتطار العلمً االتكنالاجً اعملما شمون مرم ئمس المدٌمممقمراطمٌمة 

 احقاق اإلنر ن .

اقد أصدر مجلس األمن الدالً مؤ راً قراراٍت ضمرارٌمة لمممااجمهمة 
ح لة ط رئة ، لكنه  لٌرت ك فٌة ، بس ٌنبؽً على القاى المدالمٌمة المكمبمرى 
أاالً أن تت لى عن رٌ ر ت المص لح االتمحار ااالرتؽبلس ، اتتع ان مع 
المجتمع الدالً اتقاده للرعً فً إٌج د حلاٍس من ربة للنزاع ت بٌن الداس 
االجم ع ت البشرٌة المش كس الفقر االمج عة االبٌئمة االمممنم و ، اكمذلمك 
مر عدة الشعاب فً الت ملمص ممن ُنمظمو االرمتمبمداد االمطمؽمٌم ن اأشمكم س 
التطرؾ االعنؾ لتن س حقاقه  الطبٌعٌة ، مع إٌبلا االهتم و المكم فمً أٌمنممم  
ك ن ببن ا االنر ن الرّاي الُمحب لؽٌره امنحه حرٌته اكمراممتمه احمقماقمه 
المشراعة ، اأن ٌتو دعو برامج التنمٌة االتطار انشمر المفمكمر اإلنرم نمً 
االدٌمقراطً لدى الداس الفقٌرة االشعاب المممضمطمهمدة بمدالً ممن بمراممج 
الترلّح اصفق ت بٌع األرلحة اتوجٌج النزاع ت االرعً التب ع الجمم عم ت 

 اجّره  ألجندات   صة.

بلدن  ، رارٌ  الجرٌحة ، تعمٌم  فمً مموزٍق عمممٌمق ، عملمى المعمقمبلا 
االلتف ت إلى بمعمضمهمو   –أٌنم  ك ناا   –االمتنارٌن االم لصٌن من أبن ئه  

اتشبٌك األٌ دي مع ً نحا التالؾ االمش ركة فً البحث عن ربس اضع حمٍد 
لك فة أشك س العنؾ أاالً امنع تدهار الببلد نحا اله اٌة ، عرى أن نمررمو 

الماطمنمٌمة   –مرتقبس شعبن  بوٌدٌن  . اعلى أطمراؾ المممعم رضمة الرمارٌمة 
أٌض ً االبتع د عن األجندات اإلقلٌمممٌمة االمدالمٌمة الم م صمة   –الدٌمقراطٌة 

امح ربة الفر د االت لً عن مم رر ت اإلقص ا االتمٌمٌمز ااالرمتمعمبلا ، 
 لتجمع قااه  اتم رس داره  الت رٌ ً المرؤاس .

اإذا ك ن عداان " داع  " على شنك س امع ن ة أه لٌه  عبلممًة فم رقمة 
ادرر ً ماجع ً إلقلٌو كردرت ن العراق أاالً اللعراق االمجتمع الدالً ث نٌ ً 
، من حٌث حجو الجرائو المرتكبة اتبع ته  المور اٌة ، اتمهمدٌمدات داعم  
الٌامٌة ، امدى ضعؾ قاات الحم ٌة االدف ع عمن تملمك المممنمطمقمة . فم ن 
العداان على كاب نً شّكس درر ً ق رٌ ً للُكرد فً رارٌ  أاالً ادق للمجتمع 
الدالً ن قاس ال طر األ ٌر من انمتمشم ر داعم  اتمممّدده . إذ كم ن ممن 
الممكن الدف ع عن كاب نً اتدبٌر أمار الن س فً محنتهو االتم مفمٌمؾ ممن 
نت ئجه  بشمكمس أفضمس لما كم ن همنم ك إدارة ممجمتمممعمٌمة مشمتمركمة أقماى 
اب مك ن ت اتحضٌرات ااحتٌ ط ت جٌدة ادعمو ممتمااصمس اممتماازن ممن 
األطراؾ الكردرت نٌة اتنرٌق اتع ان مع الممعم رضمة الرمارٌمة ابمتموٌمٌمد 

 دالً ، فً ظس احـدة متٌنة بٌن األحزاب ااألطر الكردٌة فً رارٌ  .

إذاً ، علٌن  نحن الُكرد فً رارٌ  ، االتع ظ من التج رب المؤلمة المتمً 
أص بتن  على األقس فً األعمااو المثمبلثمة األ مٌمرة ، االمعمادة إلمى المذات 
امراجعته  امع لجة األ ط ا امااضع ال لس اتحمرمٌمن أشمكم س المتمعم ان 
االتنرٌق االتش رك اتعمٌق اتطاٌر احـدة الصؾ الكمردي ، إن ممنمطمق 
االرتفراد اعدو قباس ا  ر أا االنمطمااا االمداران فمً حملمقمٍة ممفمرؼمة 
االتهرب من المرؤالٌ ت ٌضّر بقضٌة شعبن  ضرراً ب لؽم َ ، ألن المعم ممس 

 الذاتً ٌبقى األر س فً أي تحاسٍّ اجتم عً رٌ رً .

لن تذهب تضحٌ ت أهلن  فً كاب نً ردًى ، فهً تض ؾ إلى نضم الت 
شعبن  الكردي فً المدفم ع عمن اجماده احمقماقمه المقماممٌمة المدٌمممقمراطمٌمة 

 . والبد لـ كـوبـانً إال أن تنتصرالمشراعة ، 

شٍخ آيل : ال ثذٌم عٍ اإللذاو عهى 
 حتمٍك انتاللً ووحذح انصف عبجالا 

  -KDP.info   ص -أربٌس      

 
زار الركرتٌر الع و لحزب الاحدة الدٌممقمراطمً المكمردي 
فً رارٌ  محً الدٌن شٌخ آلمً، إقملمٌمو كمردرمتم ن، االمتمقمى 
الرئٌس مرعاد ب رزانً رئٌس إقلٌو كمردرمتم ن، اعمدداً ممن 
القاى الكردرت نٌة فً أربٌس االرلٌم نٌة اقندٌس، للتب حث فً 
معطٌ ت الااقع فً المشمهمد الرماري بماجمه عم و، احمقم ئمق 
الاضع الق ئو فً ؼرب كردرت ن باجمه  م ص، االضمرارة 
الملحة المتجردة بااجب اإلقداو  على فتح صفحة جمدٌمدة فمً 
التع مس اإلٌج بً مع حزب االتح د الدٌمقراطً )ب ي د( ا 
منظامة المجتمع الدٌمقراطً )تؾ دو( بمهمدؾ إررم ا أرمس 
تف هم ت اعمس مٌدانً مشترك من شونه بلارة احدة الصمؾ 
الكردي فً رارٌ ، بمهمدؾ إررم ا أرمس تمفم هممم ت اعمممس 
مٌدانً مشترك ممن شمونمه بملمارة احمدة الصمؾ فمً ؼمرب 
كردرت ن فً هكذا مرحلة عصٌبة امفصلٌة عمنماانمهم  األاس 
 .تافٌر مرتلزم ت اقؾ تمدد تنظٌو )داع (اإلره بً ادحره

 :افً م  ٌلً النص الك مس للمق بلة
كٌف هً عالقة حزبكم مع باقً األحزاب الكرردٌرة فرً  -

سورٌا، وكذلك األحزاب الكردستانٌة، وهل تمتلكون مرترترا  
 التعامل مع األضداد؟

شٌخ آلً: عبلقة حزبن  مع ب قمً األحمزاب المكمردٌمة فمً 
رارٌ  تترو ب لادٌة ااالحتراو المتب دس مهم  تبم ٌمنمت ا راا، 
فمن جهتن  ننبذ المه ترات اإلعمبلممٌمة جممملمًة اتمفمصمٌمبلً اال 
نتع مس بمنطق رداد األفع س مع أحد، أم  ب صاص المعمبلقمة 
مع األحزاب الكردرت نٌة ف نن  نرى بونه  أحزاب شقٌقمة نمكمن 
له  االحتراو على قم عمدة تمجمنمب المتم منمدق إلمى جم نمب همذا 
الحزب الكردرت نً ضد ذاك أا اإلر اة إلٌه، اذلك بؽٌة أداا 
دار إٌج بً حٌ س مهمة تنقٌة المن   ت ااالحمتمكم و إلمى لمؽمة 
الحاار االعمس المشترك اتؽلٌب المتمنم قمض المرئمٌمرمً عملمى 
رااه بم  ٌ دو التالؾ االتمبلقمً فمً اإلطم ر المعم و لملمحمركمة 
الكردٌة التً لط لم  تك فح دف ع ً عن اجاد الكرد اكمراممتمهمو 
كشعب مؽبان له حقاق مشراعة أراًة ب لؽٌر، ابم لمتم لمً ال 
نعجز فً التع مس مع ا  ر لنبقى مرتمرٌن فً بذس المجمهماد 
لحلحلة المش كس اال بلف ت عملمى قم عمدة تمؽملمٌمب المتمنم قمض 
الرئٌرً على رااه،  صاص ً اأنن  فً حزب الاحدة ننمتمهمج 
مبدأ اثق فة البلعنؾ الؽة التح ار فً حس القض ٌ  على شتى 
الصعد، مقتنعٌمن تممم مم ً بمون عمدانم  األرم رمً هما المجمهمس 

 14 »..................      .االت لؾ إن ج ز التعبٌر
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ٌا جماهٌر شعبنا الكردي 

 الباسل فً سورٌا 

أٌته  القاى المحبة لل ٌر 
 االربلو فً المنطقة االع لو 

منذ أكثر من أرباع ، 
صعدت قاى الشر 
ااإلره ب ، التً تجلت 
بوبشع صاره  فً اجهه  
المرخ داع  ، من هجم ته  
البربرٌة على مدٌنة كاب نً 
ارٌفه  من ثبلثة مح ار، 
من الشرق االؽرب 
االجناب ، ف حتلت العدٌد 
من القرى الكردٌة 
هن ك ،اأ ذت تشدد 
الحص ر ال  نق على 
المدٌنة ام  حاله  مم  حدا 
برك نه  ا منٌٌن العزس إلى 
النزاح من قراهو ب تج ه 
الحداد التركٌة فً الشم س ، 
المنفذ الاحٌد الذي رد 
ب حك و أم و الن زحٌن 
اله ئمٌن على اجاههو هرب  
من بط  قاات داع  

  .اأعم له  الشنٌعة

إنن  فً الاقت الذي ندعا 
فٌه جم هٌر شعبن  الكردي 
فً كاب نً إلى رص 
الصفاؾ االصماد فً 
مااجهة الؽزاة نهٌب بكس 
قاى ال ٌر االربلو المع دٌة 
لئلره ب ااإلجراو فً 
المنطقة االع لو اكذلك 
الهٌئ ت االمنظم ت الدالٌة 
ااإلنر نٌة لاقؾ هذا 
العداان ادحره ، كم  نهٌب 
ب ألشق ا فً أجزاا 
كردرت ن األ رى الرعً 
لنجدة إ اتهو اإنق ذهو من 
بط  اإلره بٌٌن امج زر 
المجرمٌن فً كاب نً 

  . الص مدة

   84192 9/81فً 

 األمانة العامة 

للمجلس الوطنً الكردي 

 فً سورٌا

 تظبهشح تضبيٍُخ يع كىثبًَ يف عفشٌٍ

 رجت ا الؾ من الجم هٌر الكردٌة فً تظ همرة  8184192 41ٌاو األثنٌن الر عة الث لثة عصراً فً 
تض منٌة مع كاب نً الجرٌحة فً مدٌنة عفرٌن ، اذلك تلبٌة لدعاة من المجلس الاطنً الكردي فً رارٌ  

عفرٌن . بدأت التظ هرة من داار نـاراز مراراً ب لش رع المرئمٌمرمً المذي أؼملمقمت فمٌمه المممحم س ممن   –
أصح به  طااعًٌة حٌث ك نت التجمع ت أم مه  تحً المتظ هرٌن الذٌن ٌحمملمان األعمبلو المكمردٌمة ارممز 

 المجلس اشع رات االفت ت معبرة :
 ااحد ااحد الشعب الكردي ااحد . -
 االبٌشمركة االكرٌبل.  YPGع شت قاات  -
 ع شت احـدة الصؾ الكردي. -
 ع شت كاب نً االمات لداع . -
 ندٌن انرتنكر الهجم ت االره بٌة لتنظٌو داع  على كاب نً . -
نن شد جمٌع القاى الاطنٌة االدٌمقراطٌة االمنظم ت الدالٌة لتحمس مرمؤالمٌم تمهم  المتم رٌم مٌمة اتمجم ه  -

 هجم ت داع  امن أجس حم ٌة كاب نً .
 حم ٌة كاب نً ااجب على كس راري شرٌؾ . -

كم  أن حن جر الشب ب االنر ا ك نت تؽرد لكاب نً اشعبه  البطس ، افً نه ٌة المر ر اقؾ الحشد فمً 
ر حة آزادي ) الب زار القدٌو ( دقٌقة صمت على أرااح الشهداا اب لنشٌد الكردي ) أي رقٌب ( ، ثو ألقٌت 

 كلم ت :
 األستاذ عثمان عٌسو قرأ نداًء باسم المجلس المحلً ، جاء فٌه : -

" إنن  نن شد الجم هٌر الكردٌة ع مًة ، اجمٌع المكان ت األ رى فً المن طق الكمردٌمة بم لمتمضم ممن ممع 
أه لً منطقة كاب نً اذلك بضرارة حمس الربلح االتاجه إلى جبه ت القت س االتنرٌق مع احدات حممم ٌمة 
 الشعب للتصدي لهذه الهجمة البربرٌة الشررة لصان األرض االعرض تجنب  لتكرار مور ة ) شنك س ( .

افً هذا الرٌ ق ندعا األحزاب الكردٌة فً ؼربً كردرت ن إلى ترتٌب البٌت الكمردي ارأب الصمدع 
فً الجرد الكردي انبذ ال بلف ت الحزبٌة الضٌقة لٌكاناا صف  ااحدا ماحدا اص ر   امن دٌ  الرأي العم و 
الع لمً امنظمة األمو المتحدة اجمٌع منظم ت حقاق اإلنر ن بضرارة التد س الفاري اإنق ذ شعمبمنم  ممن 

 اإلب دة الجم عٌة المحرمة دالٌ  ، ابهذا الصدد نثمن ضرب ت التح لؾ على مقرات اإلره ب .
اكم  نن شد انط لب الرأي الع و الدٌمقراطً االرٌم  القاى الثارٌة الرارٌة الاقاؾ إلى ج نب القماى 
الكردٌة الدٌمقراطٌة التً هً جزا ال ٌتجزأ من الثارة الرارٌة الرلمٌة ع مة ، لدحر الهجمم ت الماحشمٌمة 
التكفٌرٌة الشررة من قبس تنظٌو داع  المتطرؾ االذي أصبح ٌهدد الاجاد القامً المكمردي االمممكمانم ت 

 األ رى فً المن طق الكردٌة ."
 منظمة عترٌن للحزب الشٌوعً السوري الموحد ، وجاء فً كلمته : –األستاذ حكمت جوالق  -

" نقؾ الٌاو إلدانة اشجب م  ٌتعرض له شعبن  فً كاب نً ارري ك نٌه االمدن الرارٌة األ رى ممن 
حمبلت القتس من مرتزقة داع  المتاحشة .... نقؾ الٌاو دعم ً لمق امة شعبن  فً كاب نً ألن الدفم ع عمن 

 4 »كاب نً ها تجرٌد اتررٌخ للمب دئ الاطنٌة التً تربى علٌه  شعبن  الكردي فً رارٌة ... ....... 

 َـذاء
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 تظاهرة تضامنٌة ... تتمة

إن مم  ٌمتمعمرض لمه شمعمبمنم  فمً كمابم نمً 
اؼممٌممرهمم  مممن المممممدن االممقممرى الممكممردٌممة فممً 
المجمزٌمرة ممن أعممم س قمتمس اإبم دة ) شمنمكمم س 
اؼٌره  ( من قبس قطعم ن داعم  المممتماحشمة 
هممً مممؤامممرة تممهممدد المماجمماد الممكممردي فممً 
رارٌة ... إن شعبن  الكردي ٌحب الدٌمقراطٌة 
اٌعشق الحرٌة امنذ بداٌة الحراك الشعبً فمً 
رارٌة ا ت ر الحراك الرلمممً ارفمض حمممس 

 الربلح ..."

جرمرعرٌرة روشرن   –اآلنسة كتاٌت حسن  -

 بدرخان للمرأة الكردٌة ، وجاء فً كلمتها :

" أهلن  فً كاب نً فمً اضمع صمعمب ... 
نرتنكر الهجم ت التً تتعرض له  ، ٌمتماجمب 
الٌاو على المجلرٌن مد ٌّد التنرٌق االتع ان ، 
إنه لٌس ٌاو االفتراق ... ع شت احـدة الصؾ 

 الكردي اتحٌ  كاب نً "

األستاذ عارف حسو من نازحً كوبانرً  -

 إلى عترٌن ، وقال :

" شب ب انر ا اأطف س كاب نمً كم نماا فمً 
انتظ ر تض منكمو ، اهم  همً عمفمرٌمن تمنم دي 
لكاب نً ... لقد حاصرت كمابم نمً بم ألرملمحمة 
الثقٌلة اعداان القتس ، اأنتو تش هدان مقم اممة 
أهله  ، اأن  فً عفرٌن ال أحمس بم لمؽمربمة بمس 
اكونً فً منطقتً كاب نً ... شمكمراً ألهم لمً 

، شكراً للمجلس  YPGعفرٌن ، شكراً لقاات 
عمفممرٌمن ... النمرٌمد أن   –الماطمنمً المكمردي 

ٌحصس لعفرٌن م  حصس لمكمابم نمً .... كمفمى 
لؤلن نٌة اال بلف ت الحزبٌة .... احـدة الصمؾ 

 الكردي شرفن  ."

الررمررجررلررس   –األسررترراذ رشررٌررد شررعرربرران  -
عترٌن ، وجراء   –الوطنً الكردي فً سورٌا 

 فً كلمته :

" الٌاو ها ٌاو مق امة الشعمب المكمردي ، 
لٌس فً كاب نً احده  ، بس فً رمري كم نمٌمه 
االجزٌمرة اعمفمرٌمن أٌضم ً ، المٌماو هما ٌماو 
الاجاد الكردي ... ال لؤلن نٌ ت االتصرٌحم ت 
الف رؼة ، ٌجب أن نكان مماحمدٌمن ، االمكمرد 
ٌرتحقان أن ٌعٌشاا بكرامتهو حضم رٌمٌمن ... 
شكراً لكو جمٌع ً ، لمن ج ا إلى هذه التظم همرة 

 YPGمن المدٌنة االقرى ... عم شمت قماات 
 االبٌشمركة االكرٌبل ."

اٌذكر أن التظ هرة دامت بحداد الر عتٌن 
، الو ٌكن هن ك اجاد لقاات األر ٌم  أا أي 
مح الة لعرقلته  أا منعه  من أحمد ، اانمتمهمت 
بمش عر من األلفة االمحبة على أنمؽم و أشمعم ر 
اشع رات مقدمً الحفس األر تذة حرٌن بماظما 

 ا نـاراز حرا .

 محً الدٌن شٌخ آلً فً إقلٌم كردستان العراق ... تتمة

بعد اصاله، تاافدت بعض الش صٌ ت الرٌ رٌة ااالجتم عمٌمة اأبمنم ا شمعمبمنم  المكمردي 
المقٌمٌن فً هالٌر االم ٌم ت، اافمد ممن مم مٌمو "داره شمكمران" اآ مر ممن المحمزب 

ب كار ابعض المح مٌن الكرد االعدٌد من رف ق حزبن  اأصدق ئه -االشتراكً الكردرت نً
 إلى مقّر إق مة الرفٌق شٌخ آلً.

فً إط ر مر عٌه الرامٌة إلى تاثٌق العبلق ت النض لٌة مع األحمزاب المكمردرمتم نمٌمة  
الشقٌقة اتب دس الرأي حاس آ ر المرتجدات فً الاضع اإلقملمٌمممً احمث الم مطمى عملمى 
تق رب الصفاؾ على الر حة الاطنٌة الكردٌة فً رارٌ  اصاالً إلى بن ا إط ر تمممثمٌملمً 
ٌضّو كس القاى الرٌ رٌة االفع لٌ ت االجتم عٌة االثق فٌة ٌتصدى لمه و هذه المرحلة على 

 ضاا الااقع، ق و األرت ذ محً الدٌن شٌخ آلً بلق اات حزبٌة عدٌدة منه : 

 4981/84192لق ا مع الحزب الدٌمقراطً الكردرت نً_إٌران الشقٌق بمتم رٌمخ  •
رافقه الرٌد محماد محمد عضا اللجنة الرٌ رٌة ممثس الحزب فمً كمردرمتم ن، ارمتمقمبمس 
الافد من قبس كس من الر دة المن ضلٌن : مصطفى هجري الركرتٌر الع و امحمد نظمٌمؾ 
ق دري عضا المكتب الرٌ رً االرٌد دارا ن تق عضا اللجنة المركمزٌمة ا رمٌمد عمزٌمز 
نٌكجاٌ ن العضا االحتٌ ط للجنة المركزٌة ا ارم عٌس رحم نً عضا لجنة العبلق ت فمً 
مقر المكتب الرٌ رً للحز ب الدٌمقراطً الكردرت نً فً كاٌرنمجمق. ابمعمد المتمرحمٌمب 
تن اس المجتمعان الاضع الكردي الع و اضرارات المرحلة ارٌ ر ت المداس المؽم صمبمة 
لكردرت ن االتهدٌدات اله دفة للمك رب الكردٌة من قبلهو ام  تقاو به  عصم بم ت داعم  

 اأ ااته  اأكد الطرف ن على أهمٌة العبلق ت الثن ئٌة االت رٌ ٌة بٌن حزبٌن .

تاجه افد برئ رة األرت ذ محً الدٌن شٌخ آلً من حزب  4192- /-41ابت رٌخ  •
الاحـدة إلى منطقة برزان لزٌ رة مقبرة ال  لدٌن ، اضو الافد بم إلضم فمة إلمى عمدد ممن 
اعض ا منظمة كردرت ن الش صٌة الاطنٌة الكردٌة المرتقلة االرت ذ نعر ن ص لح كمٌملما 
االدكتار آزاد علً رئٌس تجرٌر مجلة الحاار ، ابعد اصاله إلى المقبرة اقرااة رارة 
الف تحة على راح ال  لد المبل مصطفى الب رزانً انمجملمه ادرٌمس المبم رزانمً اشمهمداا 
الحركة الكردرت نٌة ، تو ارتقب س الافد من قبس الشٌخ  بلت المبمرزانمً مرمؤاس ممكمتمب 

 االرتقب س فً منطقة برزان .

المعمراق بمتم رٌمخ -لق ا مع المكتب الرٌ رً لملمحمزب المدٌمممقمراطمً المكمردرمتم نمً •
رافقه الرٌد محماد محمد ممثس الحزب فً اإلقلٌو، ارُتقبس الافد من قبمس  1481184192

األرت ذ آزاد برااري عضا المكتب الرٌ رً للحزب الدٌمقراطً الكردرت نً االمدكمتمار 
حمٌد دربندي مرؤاس العبلق ت الع مة فً دٌاان رئ رة اإلقملمٌمو فمً مصمٌمؾ بمٌمر مم و، 
حٌث تو ارتعراض األاض ع الع مة فً المنطقة االرٌ رة الدالٌة ااضع رارٌ  اشعبمنم  
الكردي ام  ٌع نٌه من حص ر اهجم ت احشٌة من قبس التكفٌرٌٌمن )داعم  اا مااتمهمو( 
ااكد الطرفم ن ضمرارة تمفمعمٌمس ااحمٌم ا اتمفم قمٌمة همالمٌمر بم مصماص احمدة الممماقمؾ 

 5 »الكردي .................................................................................. 
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 شٌخ آلً فً كردستان العراق ... تتمة

اتشكٌس لجنة مشمتمركمة بمٌمن المممجملمرمٌمن ، 
المجلس الاطمنمً المكمردي اممجملمس شمعمب 
 ؼرب كردرت ن ، حٌث ر د اللق ا جّا ادي.

عقد لمقم ا بمٌمن  28184192ابت رٌخ  •
افد حزبن  المممكمان ممن رمكمرتمٌمر المحمزب 
األرت ذ محً الدٌن شٌخ آلً اممثس المحمزب 
فً كردرت ن محماد محمممد ، اافمد حمركمة 

 TEV - DEMالمممممجممتمممممع الممدٌمممممقممراطممً 
المممممؤلممؾ مممن الرمم دة ؼممرٌممب حرمما ممممممثممس 
الحركة  فً إقلٌو كردرت ن العراق ااألرمتم ذ 
عبدالربلو مصطفى ممثس الحركة فً أاراب  
االدكتار محمد رشا ، حٌت ر د اللق ا جمااً 
من الصمراحمة االمتمركمٌمز عملمى ضمرارات 
المرحلة المرتاجبة لاحدة الماقمؾ المكمردي 
االمش ركة فً كس م  ٌرتدعً احدة الصمؾ 

 الكردي .

لممقمم ا مممع مممنممظممامممة المممممجممتمممممع  •
المممكمممردرمممتممم نمممً فمممً قمممنمممدٌمممس بمممتممم رٌمممخ 

رافقه الرٌد ممحممماد ممحمممد  9281184192
االرٌدة زهٌة آس رشً عضا الهٌئة القٌم دٌمة 
لحزبن ، ارتقبس الافد ممن قمبمس األو جمممٌمس 
ب ٌك، تو  مبللمه تمبم دس المرأي اارمتمعمراض 
مرتجدات الاضع الرٌ رً فً المنطقمة امم  
ها منتظر امطلاب حمٌم س مشمراع الرمبلو 
االحس فً تركٌ  امت بعة المجمهماد إلنمجم حمه 
اتافٌر الضم ن ت لمدى المجم نمبمٌمن المتمركمً 
االممكممردي بممممم  ٌمم ممدو بممنمم ا الممثممقممة االرممٌممر 
ب لمشراع إلى األم و، ام  ٌشكله تنظٌو دالة 
ال بلفة اإلربلمٌة ) داع  ( من  طر داهمو 
اأر س على حٌ ة امرتقبس شعاب الممنمطمقمة 
ا  صة شعبنم  المكمردي فمً عممماو أرجم ا 
كردرت ن ، اضرارة حث ال طى اممتم بمعمة 
الجهاد لتحقٌق التبلقً بؽٌمة تمعمزٌمز المعمممس 
المٌدانً المممشمتمرك بمهمدؾ تماحمٌمد الصمؾ 
الكردي فً رارٌ  اتعزٌز قدراته المدفم عمٌمة 
فً اجه هجم ت داع  اتمدده ، اللعمس ٌداً 
بٌد دف ع ً عن قضمٌمة شمعمبمنم  المعم دلمة انمبمذ 
الحزباٌة اضٌق االفق. حٌث أ متمتمو الملمقم ا 
ب لتوكٌد على ضمرارة ارمتمممرار المتمااصمس 

 االعمس.

لق ا مع قٌ دة حزب االتح د الماطمنمً  •
رافمقمه  4981184192الكردرت نً بمتم رٌمخ 

فً هذا اللق ا الرمٌمد ممحممماد ممحمممد ممممثمس 
الحزب فً إقلٌو كردرت ن، ازهٌة آس رشمً 
عضا الهٌئمة المقمٌم دٌمة لملمحمزب فمً ممدٌمنمة 
الرلٌم نٌة، ارتقبس الافد من قبس الرمٌمد "ممبل 
ب تٌ ر" مرؤاس الهٌئة الع ملة فمً المممكمتمب 
الرٌ رً لبلتح د الاطنً الكمردرمتم نمً، اقمد 
كمم ن مممحممار المملممقمم ا الممتممطممارات األ ممٌممرة 
ال طٌرة فً منطقة كابم نمً)عمٌمن المعمرب(، 

حٌث قدو الرفٌق شٌخ آلً عمرضم ً لملماضمع 
ال مطمٌمر فمً كمابم نمً، اأن المممقم اممة فمً 
كاب نً قاٌة أم و تمنمظمٌمو داعم  اإلرهم بمً 
المدجمج بم ألرملمحمة المحمدٌمثمة، ممقم بمس إرادة 
الصماد التحدي لدى أبنم ا كمابم نمً االمدار 

،  YPGالرئٌرً لاحدات حممم ٌمة الشمعمب 
اكذلك دعو ا مر ندة رف ق حزبنم  ا أهم لمً 
كممابمم نممً فممً المممممقمم امممة المممممشممراعممة ضممد 
اإلره ب االدف ع عن النمفمس. اكمذلمك رمبمس 
مر عدة القاى الكردرت نٌمة احمكماممة إقملمٌمو 
كممردرممتمم ن الممعممراق لمملممنمم زحممٌممن، ا تممعممزٌممز 
المق امة البطالٌة ألبن ا شعبن  الكردي عملمى 
أرض كاب نً للمدفم ع عمنمهم  ضمد المتمنمظمٌمو 
اإلره بً ال طٌر) داع ( االعمس على منمع 
تقدو داع  ب تج ه كاب نً، اارتب حة أرضه  
بكس الار ئس. اارت داو اإلقلٌو جمٌع عبلق ته 
الرٌ رٌة ا الدبلام رٌة مع العم لمو لمممرم عمدة 
كاب نً اأهملمهم ، اكمذلمك ضمرارة تمحمقمٌمق 
احدة الصؾ الكمردي فمً رمارٌم  فمً همذه 

 اللحظة الت رٌ ٌة الحر رة.

تو تتاٌج اللق اات األ اٌة بلق ا الرٌد  •
رئٌس اإلقلٌو األو مرعاد بم رزانمً بمتم رٌمخ 

ٌممرافممقممه الرممٌممد  9981184192المم مممممٌممس 
محماد محمد عضا اللجنة الرٌ رٌة للمحمزب 
اممثس الحزب فً اإلقلٌو حٌث جرى الملمقم ا 
فً جا ادي امرمؤاس ، تمو  مبللمه تمبم دس 
الرأي اتن اس أهو قض ٌ  الر عة ، من بٌمنمهم  
م  طر تنظمٌمو المدالمة االرمبلممٌمة )داعم ( 
اأاضمم ع المممممهممجممرٌممن اممم  اصمم ب الممكممرد 
االٌزدٌٌن من فظ ئع ، االتوكٌد على الممضمً 
فً العمس لتحقٌق مزٌد من التبلقمً لمتمعمزٌمز 
احدة الصؾ الكردي فً رارٌم  ، احممم ٌمة 
الرلو األهلً االعٌ  المممشمتمرك بمعمٌمدا عمن 
نزع ت التعصب الدٌنً االط ئفً أا القاممً 
اؼٌره، حٌث ا تمتمو الملمقم ا بم التمفم ق عملمى 
ضرارة التااصس ااالرتمرار فً العمس لمم  

 فٌه  ٌر شعبن  اشعاب المنطقة.

زار افمد ممن  84192  81  1بت رٌخ  •
منظمة إقلٌو كردرت ن لحزب الاحدة برئ رمة 
األرت ذ محً الدٌن شٌخ آلً ركرتٌر الحزب 
معبد الل  المنمارانمً المممقمدس لمدى المكمرد 
اإلٌزدٌٌن الااقمع فمً قضم ا شمٌم م ن قمرب 
مح فظة دهاك. اتو ارتقب س المافمد ممن قمبمس 
فقٌر حرٌن الق ئو بوعم س الممعمبمد اعمدد ممن 
رج س الدٌن األٌزدٌٌن، حٌث رافقاا ركرتٌمر 
الحزب األرت ذ محً الدٌن شٌخ آلمً االمافمد 
الزائر بجالة مطالة فً أرج ا المعبد ) قمبمر 
الشٌخ ه دي، مق و ملك ط ااس، م ا زمزو، 
ك نٌ  رثً ... الخ( اقد أبدى المفمقمٌمر حرمٌمن 
رع دته اشكره للزٌ رة االتمً أتمت فمً همذا 
الاقت العصٌب الذي ٌممر عملمى المكمرد ممن 
الط ئفة اإلٌزدٌة. من جهمتمه عمبمر رمكمرتمٌمر 

حزب الاحمدة عمن حمزنمه اأرمفمة عملمى مم  
تعرض له الكرد االٌزدٌان من جرائو بشمعمة 
ارتكبت بحقهو من قمبمس المتمنمظمٌمو اإلرهم بمً 
داع  االتً ترقى إلى مرتاى جمرائمو ضمد 
االنر نٌة، كممم  أبمدى عمن تضم ممن أنصم ر 
ارف ق حزبن  اك مس أبنم ا الشمعمب المكمردي 
مع م  ٌمر به  األ اة من الكرد االٌمزدٌمٌمن، 
كم  تّو زٌ رة بعض المعماائمس المممهمجمرة ممن 
شنك س ااالرتم ع إلى م  تعرضاا له على ٌد 

 تلك الجم ع ت اإلره بٌة.

ا بلس لق ا تلفزٌانً أش ر شٌخ آلمً  •
إلى أهداؾ زٌ رته إلى إقلٌو كردرت ن بدعاة 
ررمٌة من رئ رة اإلقلٌو، اق س "نعمس عملمى 
إٌص س رؤٌتن  إلى جمٌع القاى الكردرت نمً، 
ابشكس   ص التقٌنم  المحمزب المدٌمممقمراطمً 
الكردرت نً )ب د ك(، االحزب الدٌمقراطً 

إٌممران، ااالتممحمم د الممقممامممً -الممكممردرممتمم نممً
الدٌمقراطً الكردرت نً برئ رة كم ك ؼمفمار 

االمكمثمٌمر  pydا tev-demم ماري، ا 
 من الش صٌ ت الرٌ رٌة المرتقلة".

اأض ؾ "مضمانه  الاحدة االتنرٌق  •
االتالؾ، التً عقدت ب شراؾ جنم ب رئمٌمس 
إقمملممٌممو كممردرممتمم ن، كمم ك مرممعمماد بمم رزانممً. 
اتشكٌس لج ن مشتركة كً تمكمان ممرجمعمٌمة 

 للكرد فً رارٌ ".

اعن العراقٌمس المتمً تمااجمه المممشمراع 
الذي ٌعملان من أجله، ق س شٌخ آلً "همنم ك 
من و إٌج بً، امماافمقمة شمفماٌمة ممن جمممٌمع 
األطراؾ. هن ك بطا ممن جم نمبمنم  كمممجملمس 
اطنً كرد، امن جم نمب )ب ي د( ا)تمؾ 
دو( هو مشؽالان بونفرهو اأاض عهو . حتى 
ا ن لو تتو اجتم ع ت مرؤالة تصمدر ممنمهم  
قرارات مشتركة تمنمفمذ افمق جمداس زممنمً. 
لكن األجااا مهٌئة ام زلن  على تااصس ممع 

 بعضن ".

ابٌن أنه "لٌس هن ك عراقٌس جدٌة عملمى 
طرٌق مشراع تالؾ اتجدٌد اتف قٌة همالمٌمر، 

المعمراق، -الب رتً الدٌمقراطمً المكمردرمتم نمً
عبر المكتب الرٌ رً، ق لاا فً لق ااتن  معهو 
ابشكس جدي، العب رة التً ٌردده  دام ً ك ك 
مرعاد ب رزانً جن ب رئمٌمس اإلقملمٌمو: )إذا 

 كنتو ماحدٌن فنحن معكو(".

اب صاص اتف قٌة هالٌر، ق س شٌخ آلمً 
ان االتف قٌة "مّر علٌهم  رمنمتم ن، اهما لمٌمس 
زمن ً طاٌبلً، اٌمكن تجدٌد مضمانه . رأٌمنم  
-أنه ٌمكن تجدٌده  الٌس ب لضرارة فمٌمفمتمً

 فٌفتً".

اشمدد أن "همنمم ك مممهممممة أرم رممٌممة ا ن 
أم من ، اهً حم ٌة الاضع ا من نربمٌم ً فمً 
المن طق الكردٌة. ٌجب منع تنظٌو داع  من 

 6 »د اس من طقن  بكس الار ئس،  ..... 
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 شٌخ آلً فً كردستان العراق ... تتمة

اكٌؾ ٌمكن أن ٌصمد شعبن  فً مااجهة همذا 
التنظٌو اإلره بً. قبس أٌ و ح الت داع  ا تمراق 
قرى فً رٌؾ كاب نً مثس زرك اتعلك االد ماس 
إلى كاب نً، افً قرٌة جزعة بمرٌمؾ المجمزٌمرة، 
تح اس داع  بكمس المارم ئمس المد ماس لملمممنم طمق 
الكردٌة انشر الفاضى فٌه . الٌاو لٌس مثس الرنة 
الم ضٌة ام  قبله ، لذلك تجدٌد مضممان اتمفم قمٌمة 

 هالٌر ضرارة ت رٌ ٌة أكثر من قبس".

اعن لق اات أارلا، ق س شٌمخ آلمً "لمو نمكمن 
ح ضرٌن فمً همذه االجمتممم عم ت كمحمزب، لمكمن 
ماقفن  بشكس ع و ها أنه ال حس عركري لمؤلزممة 
الرارٌة، اٌجب أن ٌتاقؾ نزٌؾ الدو، االمبمحمث 
عن حس رٌ رً اتف اض، لكن بم شمراؾ أممممً. 
اهن  أٌض ً ٌجب تشكٌس مرجعٌة ماحدة للكرد فمً 
رارٌ ، اكً ٌكان لن  تمممثمٌمس مماحمد إذا قمررنم  
حضار المح فمس االملمقم اات الممم متمصمة بم لشمون 
الراري ااألزمة الرارٌة، ااالرتف دة من أ طم ا 

 المرحلة الم ضٌة"

هذا اقد لقٌت زٌ رة األو شمٌمخ آلمً تمؽمطمٌمة 
إعممبلمممٌممة اارممعممة ، اأجممرت مممعممظممو الممقممنمماات 
التلفزٌانٌة الكردرت نٌة لمقم اات ممطمالمة اعمدٌمدة 

 معه .

اجملهظ انىطًُ انكشدي يف 
 عىسٌب )ثني انطًىح وانىالع (

 
تحت عناان المجلمس الماطمنمً المكمردي فمً 
رارٌ  )بٌن الطماح االااقع(، ارتض ؾ ممكمتمب 
حزب الاحدة هذه المح ضرة التً ألق ه  األرمتم ذ 
محفاظ رشٌد العضا المرتقس فً األم نة المعم ممة 

و، 98184192للمجلس ، لٌلة االثنٌن الااقمع فمً 
حضر المح ضرة العدٌد من الش صٌ ت الاطنٌمة 
االثمقم فمٌمة اعمدد ممن المكمتم ب اممممثملمً بمعمض 
األحزاب الكردٌة فمً المممجملمس المممحملمً لمحمً 
الممكممارنممٌمم  االممارممطممى الممذي نممظممو بممداره 

 المح ضرة.

بعد شرح الرٌد محفاظ لمح ضمرتمه تمو فمتمح 
ب ب المن قشة ااألرئلة التً ش رك فٌه  العدٌد من 
الح ضرٌن، اأج ب عنه  المممحم ضمر، احمظمٌمت 

 ب رتٌ ح الكثٌر من األار ط الثق فٌة.

 عفشٌٍتهُئخ نطالّةٍ َبجحني يف 

عفرٌن لحزب الاحـمدة حمفمس تمهمنمئمٍة لمطمبلٍّب نم جمحمٌمن فمً   –أحٌت منظمة چٌ  
،  84192   81   94، بعد ظهر ٌاو الجمعمة  4192الشه دتٌن اإلعدادٌة االث ناٌة لع و 

 فً مقصؾ جنة كتخ على طرٌق راجا .
بعد الترحٌب اإلق ا الكلم ت ، تمو قمرااة أرممم ا المطمبلب المنم جمحمٌمن ) إعمدادي 

ط لب اط لبة 8 ، اترلمٌمممهمو همداٌم  رممزٌمة ،  974اث ناي ( المرجلٌن فً الحفس 8 
اك ن للطبلب األاائس هداٌ  ممٌزة أ رى االتقطت لهو صار جم عٌة ارمط تصمفمٌمق 

 احم س الجمهار.
هذا اق مت منظمة عفرٌن للحزب بزٌم رة بمعمض المطمبلب اتمهمنمئمتمهمو بم لمنمجم ح 

 فً حفس جمٌس .االتفاق ، كم  ق مت منظمة جندٌرس أٌض ً بتكرٌو البعض ا  رٌن  

 تكشٌى ادلُبضم ثذساٌ ثىصو

بمدران بمازا، تمقمدٌمراً لمنمشم طمه   كّرمت منظمة ق مشلا لحزب الاحـدة الممنم ضمس
االتزامه بوداا مه مه الحزبٌة االنض لٌة فً صفاؾ منظمة ق مشملما لملمحمزب، اذلمك 

و فً ق عة الشهٌد شٌندار ش كر، بحضار عدد من الرف ق، 438184192ٌاو ال مٌس 
 حٌث تو تكرٌمه بشه دة تقدٌر االتق ط صار تذك رٌة .
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 تكشٌى طالة يف انمبيشهً

( ممن طمبلب الشمهم دة المثم نماٌمة 91كّرمت فراع المنطقة الؽربٌة لحزب الاحـدة، )
الع مة اذلك فً أاا ر أٌلاس الج ري، فً مكتب المحمزب، حضمر المتمكمرٌمو بم إلضم فمة 
للطبلب ممثلٌن عن الفراع االلجنة المنطقٌة، األقى األرت ذ حرٌن بدر كلمة ب رو دائرة 

تربه ربً( لحزب الاحدة أثنى فٌه  عملمى المطمبلب المنم جمحمٌمن اثمّممَن عم لمٌم ً  -)ق مشلا
جهادهو المبذالة من أجس نٌس مرادهو رٌم  فً هذه الظراؾ الصعمبمة المتمً ٌمممر بمهم  
البلد. اتّو تازٌع هدٌة رمزٌة لكس ط لب تحمس شع ر الحزب إلمى جم نمب ارمو المطم لمب 
مكتاب ً ب للؽة الكردٌة. هذا اك ن مقرراً أن تق و حفس تكرٌو ررمٌة، تمقمدو فمٌمه عمراض 
مررحٌة افنٌة، لكن نتٌجة الظراؾ االرتثن ئٌة التً تعٌشه  المن طق الكمردٌمة ا م صمًة 
مدٌنة كاب نً من هجم ت ؼ درة ، ارتوت منظم ت الحزب االقتص ر علمى همذا الشمكمس 

 من التكرٌو. 
و أق مت لجنة الثق فة ااإلعبلو فً منظمممة قم مشملما 38184192جدٌر ب لذكر أنه فً 
( ط لب اط لبة فً ق عة الشهٌد رلٌم ن آدي ، فً حمفمس الئمق 21لحزبن  حفس تكرٌو لــ)

 بتازٌع هداٌ  رمزٌة اإلق ا كلم ت اقص ئد معبرة .

 وسشخ عًم حىل كٍفٍخ إجشاء اَتخبثبد َضٌهخ

ب لتنرٌق االتع ان بٌن مركز المجتمع المدنً االدٌمقراطٌة فً رارٌة الجنة الثق فة 
منظمة ق مشلا، ا تتمت أعم س ارشة العمس التدرٌبٌة األالى  -ااإلعبلو لحزب الاحـدة 

حاس مب دئ االنت  ب ت النزٌهة اعملٌة المراقبة، فً ق عة الشهٌد شٌنمدار شم كمر تمحمت 
 و. 918184192-94إشراؾ المدرب شٌ ر عٌرى، ٌامً 

بدأت أعم س الارشة باضع قااعد لملمجملمرمة اتماقمعم ت المممشم ركمٌمن ثمو بمتمعمرٌمؾ 
االنت  ب ت ات رٌ ه  من االنت  ب ت التش ركمٌمة إلمى االنمتم م بم ت المتمممثمٌملمٌمة اممراحمس 
تطاره  إلى أنظمة االنت  ب ت )نظ و األؼلبٌة، نظ و النربٌة، النظ و الم متملمط(، اأقرم و 
اأشك س ارلبٌ ت ااٌج بٌ ت هذه االنظمة االداس التً تطبمقمهم ، ثمو اجمرٌمت عممملمٌمتمٌمن 
انت  بٌتٌن اتحدث االرت ذ شٌ ر فً قرو آ ر عن تمثٌس المممرأة ااألقملمٌم ت االمممعم ٌمٌمر 

( ممتمدرب فمً المارشمة /9الدالٌة لنزاهة االنت  ب ت، االمراقبة،... هذا اقمد شم رك )
 األالى على أن تلٌه  ارش ت أ رى.

انشفٍك 
مجعخ عهً 

 خهف 
يف ريخ 
 اخلهىد

بب لػ الحزن ااألرى نعت منمظمممة قم مشملما 
لحزب الاحـدة الرفٌق جمعة عملمً  ملمؾ )أبما 
رٌ ض(، الذي تافً فً إقلٌو كردرت ن العمراق  

و برمبمب 18184192ظهر ٌماو األربمعم ا فمً 
مرض عض س ألّو بمه ممنمذ رمنماات ، ااصمس 
جثم نه ٌاو ال مٌس إلى ج مع رلم ن المفم ررمً 
فً حمً المعمنمتمرٌمة. اري المثمرى فمً ممقمبمرة 
المحطة القدٌمة، احضر مرارو الدفن جمع من 
الرف ق ااألصدق ا اأهس الفقٌد، األمقمٌمت كملمممة 
ب رو الحمزب ، ذكمرت ممنم قمب المفمقمٌمد اقمّدت 

 التع زي لذاٌه.

المراحمس أبما رٌم ض ممن مماالمٌمد تمنمارٌمة 
و، انترب إلى صفاؾ الحركة المكمردٌمة 9134
و، اظس ٌمنم ضمس فمً صمفماؾ 9173منذ ع و 

حزبن  إلى ٌاو اف ته، لو ٌمتمردد ٌمامم ً فمً أداا 
مممهمم مممه الممحممزبممٌممة رؼممو اضممعممه االقممتممصمم دي 
الصعب ، فقد ش رك فً المعمدٌمد ممن األعممم س 
النض لٌة التً ق و به  الحزب ممن اعمتمصم مم ت 
املصمقم ت االمكمثمٌمر ممن االعمتمصم مم ت أمم و 

 محكمة أمن الدالة العلٌ  فً دمشق.

نتقدم بأحّر التعازي ألسرة التقٌد ونرترمرنرى 

 لها الصبر والسلوان .

 اعتشهبد 
انشفٍك فبضم 

 محك َجً 
أثن ا عبماره إلمى 
تركٌ  ٌماو الم مممٌمس 

4 3   81   84 1 9 2 
ارممتممشممهممد الممرفممٌممق 

كمابم نمً ،   –ف ضس حمك نبً من قرٌة ماجك 
إثر إص بته بقذٌفة من قاات داع  اإلجرامٌة ، 
نم ضمس المراحمس فمً صممفماؾ حممزب الماحـممدة 
الدٌمقراطً الكردي فً رارٌ  أكثر من  مممس 
اعشرٌن ع م ً ، ابفقدانه  رر الحزب من ضبلً 

 صلب ً ام لص ً .
نتقدم برأحرّر الرترعرازي إلرى رفراقره وأهرلره 
ونسأل هللا أن ٌتغمده بواسع رحمتره وٌسركرنره 

 فسٌح جنانه .
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 دوسح 
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أاارط الشهر الج ري ابرع ٌة منظمة حزب الاحـدة فً حً الشمٌمخ ممقمصماد 
بحلب ، ق مت مؤررة تعلٌو احم ٌة اللؽة الكردٌة فً رارٌم  بمتم مرٌمج دفمعمة ممن 
طبلب المرتاى األاس للؽة الكردٌة بمرارو الئقة ، اذلك بحضار الطبلب اذاٌهو 
اأصدق ا الحزب ، بدااً ب لاقاؾ دقٌقة صمت على أرااح الشهمداا ،  ثمو ألمقمٌمت 
كلمة ب رو المنظمة ركزت على مع نً اللؽة اأهمٌته  ، اتمو تمازٌمع الشمهم دات ، 

 افً النه ٌة ألقى بعض الحضار كلم ت شكر للحزب المؤررة اللؽة .

 
حفم تىصٌع 
شهبداد 
انتمذٌش 
نجعض 

انتاليٍز يف 
 عشي كبٍَه

 81   4ب شراؾ منظمة المرأة فً ررى ك نٌه لحزب الاحدة ، أقٌو مر ا الربت 
فً مقر المنظمة حفس لتازٌع شه دات التفاق ا التقدٌر لمبمعمض المتمبلممٌمذ  84192 

لمرحلة م  قبس المدررة ا الذٌن ااظباا  بلس العطلة الصٌمفمٌمة فمً تمعملمو ممبم دئ 
 . القرااة ا الحر ب

ابتدأ الحفس ب لترحٌب ب لضٌاؾ ثو الاقاؾ دقٌقة صممت عملمى أرااح شمهمداا 
الثارة الرارٌة الرلمٌة ا شهداا المق امة المكمردٌمة فمً اجمه المقماى المتمكمفمٌمرٌمة 
المتمثلة بتنظٌو " داع  " ، تلته  كلمة المنظمة حٌث أكدت فٌه  علمى دار المممرأة 
فً ت فٌؾ العبا عن األطف س فً ظس الحص ر ا الدم ر الذي تع نٌه البنٌة التحتٌة 
للعملٌة الترباٌة من الحراب التً مّرت به  المدٌنة إض فة إلى الدم ر المذي شمممس 

 . معظو المرافق الترباٌة نتٌجة القصؾ العشاائً لط ئرات النظ و
تبل ذلك كلمة من المدّررة كمرة أٌا حٌث تن الت م تلمؾ المجماانمب لملمعممملمٌمة 
الترباٌة ا كٌفٌة التع مس مع الطلبة فً بداٌة الع و الدرارً ا دار األررة ا المرأة 

 . بشكس   ص فً تهٌئة األجااا المن ربة لهذه المرحلة اله مة
ٌّمة من األرت ذة المح مٌة دلش  أٌا حاس أهمممٌمة المتمنمظمٌمو فمً  كم  ألقٌت كلمة ق
حٌ ة المرأة ا تحدثت عن تجربته  الش صٌة فً همذا المممجم س بم عمتمبم رهم  أحمدى 

 . المؤرر ت لمنظمة المرأة فً الحزب
ا فً  ت و الحفس تو تازٌع شه دات التقدٌر على المتمبلممٌمذ ا تم ململمهم  أؼم نمً 

 .   صة ب لطفالة فً أجااا احتف لٌة

 أوثبيب ٌتجىن 
 سد انفعم ثذل انمٍبدح

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ا ت ر الرئٌس ب راك أاب م ، مرة أ رى، أرلماب 
كً ٌمحمتمفمظ بم مٌم راتمه ممهممم  كم نمت  «بٌن بٌن»الـ 

 «داعم »متض ربة. بدأ عممملمٌم ت المتمحم لمؾ ضمد 
بفرض األالاٌ ت األمٌركٌة على أقمطم ب المتمحم لمؾ 
مصراً على أن مشم ؼمس همؤالا األقمطم ب ٌمجمب أن 
تنتظر ألن للاالٌ ت المتحدة أالماٌم ت همً المقمضم ا 
على الدالة اإلربلمٌة فمً المعمراق االشم و )داعم ( 
ااالرتممرار فمً ممحم االت المتمفم همو االمتمهم دن ممع 

 .الجمهارٌة اإلربلمٌة اإلٌرانٌة

الداس العربٌة التً شم ركمت فمً المؽم رات عملمى 
فً رارٌة همذا األرمبماع لمتمبمث إصمرار  «داع »

آملة  «عملٌ تٌ ً »ب راك أاب م  على أالاٌ ته، ش ركت 
إلمى جمر المرئمٌمس »  عممملمٌم ً « فً أن تؤدي الشراكة 

األمٌركً إلى ارتٌع ب عنصر الطماح ت اإلٌمرانمٌمة 
ر حة المحمرب عملمى   –اإلقلٌمٌة فً رارٌة االعراق 

لٌتحداه  مب شرة ابجدٌة. هس رتمتمحماس  – «داع »
تلك ا م س إلى أفاس؟ اإلجم بمة عمن همذا الرمؤاس مم  
زالممت فممً كممنممؾ الممؽممممماض نممظممراً إلممى تضمم رب 
المعلام ت، اربمم  تضم رب الرمٌم رم ت األممٌمركمٌمة 

 .ات بطه  فً المف اض ت النااٌة مع إٌران

الااضح أن رائحة االضطرار تنبثمق ممن أجمااا 
الداس العربٌة ال ممس المتمً شم ركمت فمً المؽم رات 
العركرٌة فمً رمارٌمة، االمتمً تمربمطمهم  بم لماالٌم ت 
المتحدة راابط أمنٌة ثن ئٌة تعلا على األالماٌم ت فمً 

 .العراق ارارٌة على الرااا

الممممملمكمة   –الفاائد التً اجدته  المداس الم مممس 
العربٌة الرعادٌة، ادالة اإلم رات العمربمٌمة، اقمطمر 

فً ان راطه  فً العملٌ ت فمً   –ااألردن االبحرٌن 
رممارٌممة، هممً، أاالً: إثممبمم ت الممجممدارة فممً تممحمممممس 

 «داع »المرؤالٌ ت المناطة به  فً التح لؾ ضد 
أٌن م  ك ن بؽض النظر عن ا تبلؾ اجه ت النمظمر 

 .مع القٌ دة األمٌركٌة لهذا التح لؾ

ث نٌ ً: إزاحة الشراكة التً رعى ارااه  المرئمٌمس 
الراري بش ر األرد مع الاالٌ ت المتحدة فً مك فحة 
اإلرهم ب كمارممٌملمة إلعم دة تمموهمٌملممه اارمتممبمداس ذلممك 
الشرٌك ب لداس العربٌة الرئٌرٌة فمً المتمحم لمؾ ضمد 

 9 ».............    .أٌن م  ك ن «داع »

م*
غا
در
ة 
غد
را
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 أوباما ٌتبنى ... تتمة 

ث لث ً: د اس الاالٌ ت المممتمحمدة، أ مٌمراً، 
طرف ً مب شراً فً رارٌة فً أعق ب التمنمصمس 
االتردد االتراجع الذي رافق مااقمؾ أابم مم  
منذ تحاس المرٌرة الرملمممٌمة لمئلمصمبلح إلمى 

 .حرب مدمرة
رابع ً: ارتـعـداد إدارة أاب م ، أ ٌراً ابعد 

ألؾ راري لتقدٌو الدعو المعممملمً  111مقتس 
للمع رضة المرلحة المعتدلة فً رارٌة عبمر 
الرم ح لحلف ئه  العرب بتافٌر الربلح اعبمر 
قٌ مه  ب لتمدرٌمب احمدهم  لملمممعمانم ت. فمهمذا 
ٌّمر الممماازٌمن  تحّاس ناعً من شمونمه أن ٌمؽم
الممعممرممكممرٌممة عمملممى األرض كممً ٌممكممان فممً 
 .اإلمك ن ارتئن ؾ العمس على حلاس رٌ رٌة

عقدة »  مر ً: فتح ب ب على إمك نٌة حس 
على نرق حس عقدة ناري الممم لمكمً  «األرد

فً العراق من  بلس إزاحمتمه عمن ممنمصمب 
 .رئٌس الازراا

ر در ً: تطاٌر اإلجرااات ضد المق تلمٌمن 
األج نب فً رمارٌمة، بممماجمب قمرار مملمزو 

 .«حزب هللا»لمجلس األمن، لتشمس 
م  تترلح به الداس العربٌة المش ركة فمً 
التح لؾ ها أنه  لٌرت ق بلة لبلرتؽن ا عمنمهم  
فً هذا المتمحم لمؾ اهمذه المحمرب المتمً قم س 
الرئٌس األمٌركً إنه  لن تنتهً إال بمتمدممٌمر 

اأمث لهم  ممهممم  ارمتمؽمرق األممر.  «داع »
فهذه الداس شرٌك أر رً فً المحمرب اهمً 
المؤثر الرئٌرً فً المح رب عملمى األرض 

مممعمممرؾ بـممم  – ٌُ  boots on the أا مممم  
ground  فً العراق افً رارٌة. االرئٌس

أاب م  ٌرٌمد حمربم ً تمعمهمد بمهم  بمبل ممحم رب 
 .أمٌركً

األاراق فممً أٌمم دي المممممممملممكممة الممعممربممٌممة 
الرعادٌة ب لذات ثمٌنة،  صاص ً فً العراق 

أن تمكمان   –لما شم ات   –حٌث فً ارعهم  
ٌُرتمَؽمنمى  الف عس األهو لدى المح رب الذي ال 

اأممثم لمه أال  «داعم »عنه فً الحرب ضد 
اها العش ئر الرّنٌة فً المعمراق. ال تمحمتم ج 
الرٌ ض إلى ااشنطن فً هذا األمر، بمس إن 
ااشنطن هً التً فً أشد الح جمة لملمرٌم ض 

 .التً تملك مف تٌح المح رب على األرض
على الر حة الرارٌة، إن المح رب الذي 

الجٌ  الراري »ال ٌمكن االرتؽن ا عنه ها 
االممقمماى األ ممرى الممتممً ُتصممّنممؾ  «الممحممر

مع رضة رارٌة معتدلة. الداس العربٌة التمً 
فً ارمعمهم  ممد الرمبلح االمذ مٌمرة االممم س 

ممثمس دالمة   –االمش ركة فً ؼ رات جماٌمة 
ؼٌر قم بملمة لمبلمرمتمؽمنم ا   –اإلم رات العربٌة 

 .عنه  أمٌركٌ ً 
إذاً، هذه المحمرب لمتمً أعملمنمهم  المرئمٌمس 
األمٌركً من منبر الجمممعمٌمة المعم ممة لمؤلممو 
المتحدة امن ق عة مجلس األمن المدالمً لمن 
 –ٌمكنه  اضه  من دان الشركم ا المعمرب 

داالً امع رضة رمارٌمة. عملمى رؼمو ذلمك، 
انر ق الشرٌك العربً األرم رمً فمً حمرب 
أابمم ممم  إلممى أالمماٌمم تممه ااافممق عمملممى الممبممدا 
ب لعملٌ ت العركمرٌمة بمبل ضممم نم ت مرمبمقمة 
ألالاٌ ته اهً: احتااا طممماحم ت المهمٌمممنمة 
اإلٌرانٌة فً رارٌة االعراق اإزاحمة بشم ر 
األرد عبر إقن ع نظ مه برلطة حكو انمتمقم لمٌمة 
تضمممممه االمممممعمم رضممة إلممى حممٌممن إجممراا 
انت  ب ت. أحد األرب ب، لربم ، ها االقمتمنم ع 
بون القدرات العركرٌة األمٌركٌة فً رمارٌمة 

امشمتمقم ت »  داعم « لن تتاقؾ عند مماقمع 
بعدم  ٌتضح ألاب م  أن المنمتمٌمجمة »  الق عدة« 

الفعلٌة لهذه الؽ رات هً تعزٌمز المنمظم و فمً 
دمشق اتمكٌنه من دحر المع رضة المعمتمدلمة 
 .بعد الرفض األمٌركً للمع رضة اإلره بٌة

هذه مؽ مرة ٌ اضهم  األقمطم ب المعمرب 
أممم  لممممم ذا.  .«داعمم »فممً الممتممحمم لممؾ ضممد 

ف إلج بة تكمن فً أالاٌ تهو أٌض ً. فهو ٌران 
ٌممهممددهممو مممبمم شممرة فممً عممقممر  «داعمم »أن 

 .دارهو. ٌهدد مبدأ الدالة اٌهددهو اجادٌ ً 
إذاً، م  رٌحدث فً رمارٌمة هما تمطماٌمر 
لحرب االرتنزاؾ بمش ركة أمٌركٌة مبم شمرة 
ابمعانة عربمٌمة ممبم شمرة، لمذلمك، رمتمطماس 
الحرب الرارٌة. ارتطاس أكثمر فموكمثمر فمً 
ؼمٌم ب المتمفم هممم ت الرممٌم رمٌمة بم لمذات بمٌممن 
الاالٌ ت المممتمحمدة اإٌمران ابمٌمن ااشمنمطمن 

المحمرس »اماركا. رمٌمطم اس االرمتمنمزاؾ 
اإلٌرانً الف عمس جمداً فمً رمارٌمة  «الثاري
المذي مم  زاس ٌمحم رب  «حزب هللا»اكذلك 

المع رضة الرارٌة بجمممٌمع أطمٌم فمهم  دا مس 
رارٌة. ااألرجح أن ٌدفع لبن ن ثمن ً النمتمقم و 

من حرب أاب م  علٌه فً رمارٌمة  «داع »
فممً  «حممزب هللا»كممممم  الرممتمممممرار تممارط 

 .الحرب الرارٌة
اا ت ر أاب م  فً  ط به أمم و المجمممعمٌمة 
الع مة لؤلمو المتحدة أن ٌذكر لبنم ن بمجممملمة، 
اأن ٌتن رى الٌمن كلٌ ً، اأن ٌمر علمى لمٌمبمٌم  
بذكره  فقمط، اأن ٌمقملّمص أهمممٌمة المممرمولمة 

ٌُمحم ضمر فمً   –الفلرطٌنٌة  اإلررائٌلٌة، اأن 
الشٌمعمً ممكمررم ً   –ماضاع ال بلؾ الرّنً 

 .معظو  ط به له
لو ٌتقدو الرئٌس األمٌركً ب رمتمراتمٌمجمٌمة 
حرب أاب مم  رماى ممن  مبلس المممرمؤالمٌمة 
العربٌة االااجب ت اإلربلمٌة. لو ٌتطرق إلمى 
دار إٌران اإلقلٌمً   رج حداده  افً عقر 
الدار العربٌة، على رؼو تررٌب ت أف دت بون 
الاالٌ ت المتحدة مصرة عملمى طمرح المدار 
اإلقلٌمً اإلٌرانً فً المممفم اضم ت المنمااٌمة 
تبعته  تررٌب ت أ رى أف دت بعدو جدٌة ذلك 
الطرح. لو ٌعلن ماقف ً من بشم ر األرمد كممم  
فعس من قبس من تلك المنصة فلمو ٌمكمرر أنمه 
افتقد الشرعٌة أا أن أٌ مه معدادة كم  أعملمن 
فً الم ضً. لو ٌذكر الدالة الفلرطٌنٌمة كممم  

فعس عندم    طب الجمعٌة الع مة ألاس ممرة 
بونه نفى مركزٌة القضٌة الفلرطٌنٌة ااكمتمفمى 
ب لقاس إن الاضع الراهن فً الضمفمة اؼمزة 

 .لٌس ق ببلً لبلرتمرار
ط لب بم راك أابم مم  المقمٌم دات المقم عمدة 
الشعبٌة فً المممنمطمقمة المعمربمٌمة بمون ُتمحمِدث 
تؽٌٌراً جذرٌ ً فً مف هٌمه  افً مااقفه  افمً 
تصرف ته  لكنه تن رى اتج هس أن  مبلفم تمهم  

 .معه ها ش صٌ ً رٌ رٌة ب لدرجة األالى
هذا الرئٌس قرر، أ ٌراً، االنم مراط فمً 

لمه  «داعم »الشرق األارط عبر ارتدراج 
اقمفمز  «المداعشمٌمة»لبلن راط. لبى المدعماة 

على المط لب االما ذ الرٌ رٌة من المقم عمدة 
 .الشعبٌة، فقرر إمبلا أالاٌ ته على القٌ دات

ب راك أاب م  لو ٌلمتمقمط المفمرصمة إلعم دة 
صاغ تركته الش صٌة امر همته الت رٌ مٌمة 

أقله فً  ط به أم و المعم لمو. أعملمن حمربم ً   –
ن قصة على اإلره ب كم  أعلن حرب ً فم رؼمة 
عمملممى رارممٌمم  عممنممدممم  اضممعممهمم  فممً قمم ئمممممة 
التحدٌ ت المثمبلثمة المرئمٌمرمٌمة: ابم ا إٌمبماال، 
ادار رارممٌممم  فممً أاكممرانممٌممم ، اإرهممم ب 

 .اأمث له «داع »
هذه لٌرت قٌ دة ااعٌة. همذه رمٌم رمة رد 
الفعس الكبلرٌكً. فلٌت المرئمٌمس األممٌمركمً 
ٌممنممهممض قممرٌممبمم ً إلممى مرممتمماى الممتممحممدٌمم ت 
ب رتراتٌجٌة متك ملة الٌس ب لتكتٌمكم ت المتمً 

 .«بٌن بٌن»ترر ه متردداً فً   نة 
بقً كلمة عن المش ركــــة العربمٌمـمة فمً 

فً رارٌة. فلـمـمٌمس  «داع »الؽ رات على 
أمـممـممـممراً عمم بممراً أن قممررت دالممة اإلممم رات 
العربٌة أن تكلؾ امرأة قٌ دة طم ئمرة حمربمٌمة 

» داعم « لمتمضمرب  «F - 16» من طراز
الذي ٌرتهدؾ النر ا فمً حمرابمه المهمممجمٌمة 
ب الؼتص ب ام تلؾ أنااع القمع االتحمقمٌمر. 

 .فاراا هذا ال ٌ ر رر لة ب لؽة األهمٌة
ربتمممبمر8  44الجمعة،   -* جرٌدة الحٌ ة 

  4192أٌلاس 

مبٍاسبة عيديا ضحىي ي  
ضملبارك ٌتقان إىل ضلعيا  
ضإلسيييوييل شضلييبيي يي  يية 
ضجلىعاء خبالص ضلتهاٌيل 
، وتىٍني أي  عه ضلسيميه 
شضحويياي ، ش ييتيي ييمييص 
ضل ييعييس ضلسيي ر  وييً 

 ضلظمه شضالستباضد .
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 طهت اَتغبة ...

ٌشممرفممنممً أن تممقممبمملممانممً 
عضااً فً حمزبمكمو ، حمزب 
الاحـدة الدٌمقراطً الكمردي 
فً رارٌ  ) ٌكٌتمً ( ، لممم  
رأٌت فٌه من مط لب العدالمة 
االمر ااة االمحمرٌمة اأفمكم ر 
امب دئ ترما بمفمكمر المممرا 
إلى أفق جدٌمد ٌمحمممس نماعم ً 
من المث لٌة التً ب تت مفقادة 
فممً اقممتممنمم  الممراهممن ، اهمما 
ٌدافع عن قضٌة شعٍب عم   
مضطمهمداً ، شمعمٍب ٌمطم لمب 
بحٌ ة كرٌمممة آممنمة اٌمتمممتمع 
بحقاقه الطبٌعٌة على أرضه 

 الت رٌ ٌة .
من مت بعتً لمممنمشمارات 
الحزب انشم طم تمه ، رأٌمتمه 
ٌن شد الرلو االمحمس الرملمممً 
ألٌة أزمة ، ام  شمّدنمً إلمٌمه 
ها النظرة البعٌدة االملممم حمة 
ااألفممق المماارممع لمملممحممزب 

 األعض ئه األك رو .
أتمممممنممى مممن كممس قمملممبممً 
قبالً فرداً من أفراد الحزب 
، عر نً أكان ن فع ً لشعمبمً 
امدافع ً عن قضمٌمتمه بم لمقمدر 
الممكن ابمم  ٌمدركمه عمقملمً 
ابصٌرتً ، فمً  ضمو همذه 
األاضمم ع المممممزرٌممة الممتممً 
ٌعٌشه  بلدن  الحبٌمب رمارٌم  
اشعبن  الكردي بشكس   ص 
، اأعم همد نمفمرمً أن أكمان 
م لص ً امتف نٌم ً فمً عممملمً 

 الحزبً انض لً .
رحو هللا من أفنى عمممره 
أا دفع دمه فً ربٌس قضمٌمة 
شمعممبمه ، ارممٌمبممقمى ذكمراهممو 
  لداً ، اعلى حمدِّ قماس همذا 

 البٌت :
إذا الشعب أراد الحٌاة        

 فالبد أن ٌستجٌب القدر
ُكلً أممس أن أكمان بمٌمن 

 وشكراً صفافكو .        

تر
جع
ف.
د.

 

 ادلىد انصبعذ يٍ اجلُىة 
حٌنم  ٌ رج المرا من بلدة )تربة ربٌٌة( متجه ً نحا بلدة )كركً لكً( ٌشعر ب  تبلؾ كبٌر فً البٌمئمة 
االجا من حاله، إذ ٌحس بحرقة فً العٌان ااألنؾ االحنجرة، اٌشتو راائح كرٌهة، كممم  ٌمحمس أحمٌم نم ً 
بضٌق فً الصدر، اآالو فً الرأس إذا م  ط لت به اإلق مة أا المرٌر، اٌترااى أم مه م  ٌشمبمه الضمبم ب 
لكن بلان أراد، رحب من الد  ن تؽطً أجااا ك مس الممنمطمقمة، اهمً ممن االنم مفم ض بمحمٌمث تمبلممس 
األرض، ابمجرد رٌر المرا مر فة قلٌلة ال تج از كٌلامترات عمدة، ٌمرى أعمممدة ممن المد م ن المكمثمٌمؾ 
االشدٌد الرااد تتص عد إلى الرم ا من مااقع كثٌرة قرٌبة ابعٌدة، على ٌمٌن الطرٌق أي ب تج ه المجمنماب 
من الطرٌق الع و الااصس بٌن تربة ربٌٌة ادٌرك م راً بكركً لكً، اتزداد كث فته  ب تج ه الطرٌق الدالمً 
الذي ٌربط بٌن رارٌ  االعراق االمن طق المح ذٌة له، اكون مع رك ض رٌة ب ألرلحة الثمقمٌملمة قمد حمدثمت 
اتاقفت للتا فً كس تلك المن طق، اإن الحرائق الن تجة عن القصؾ ال تزاس مشتعلة، إنه  أد نة مصم فمً 
النفط )حراق ت النفط( التً ترت دو الم لف ت النفطٌة كاقاد له ، اتقاو بمتمكمرٌمر المنمفمط بمطمرٌمقمة بمدائمٌمة 

عملمٌمهم   (YPG( اعشاائٌة، فمنذ انرح ب قاات النظ و من تلك المن طق، ارٌطرة احدات حم ٌة الشعمب
منذ م  ٌق رب الع مٌن، ق و الرك ن المحلٌان فً القرى الااقعة إلى الجناب ب نش ا اتنصٌب مص فً بدائٌة 
)حراق ت( لتكرٌر النفط لتنشر بذلك كمٌ ت ه ئلة من الد  ن االؽ زات الض رة، فتمؤل به  رم ا المنمطمقمة، 
فضبلً عن الراائح الكرٌهة الص درة عن تلك الؽ زات، اعن عملٌ ت التكرٌر، انااتج النفط المتبقٌة المتمً 
ٌتو تركه  فً العراا دان طمره  بم  ٌضمن مع ٌٌر الصحة االربلمة االمع ٌٌر البٌئٌة الصحٌحة، فتصدر 
اشع ع ت شبٌهة ب إلشع ع ت النااٌة تؤثر حتى فً ال بلٌ  الم ٌمة ا مبلٌم  المدمم غ، المؽم زات المممنمبمعمثمة 
اكمٌ ت الد  ن ب تت تتزاٌد ب ضطراد نتٌجة االرتمرار فً أعم س التكرٌر تلمك اتمارمعمهم ، حمتمى بملمؽمت 
مرتاٌ ت ال تط ق، اأصبحت تؽطً ك مس المنطقة، اتمتد شٌئم ً فشمٌمئم ً إلمى المممنم طمق المممتم  مممة بمكم فمة 

مم  ٌنذر بوضرار ب لؽة اعااقمب ا مٌمممة عملمى االنرم ن، االمحمٌماان  -حرب اتج ه الرٌ ح   –االتج ه ت 
االنب ت، االبٌئة على الرااا، فهً أصبحت ب لنربة لرك ن المنطقة جزااً من موكلهو امشربهو اتمنمفمرمهمو، 

 .اعت داا علٌه  ك عتٌ دهو على كس مورً الااقع الراري المرٌر
إن ارتمرار ضخ تلك الرماو فً أجااا المنطقة رتتربب دان أدنى شك فً انتش ر الكثٌر من األابمئمة 
ااألمراض ال طٌرة، كومراض الحر رٌة، ااألمراض الجلدٌة، اأمراض المكملمٌمة االمقمصمبم ت، االمقملمب، 
الررط ن ت، الجلط ت االتشاه ت الجنٌنٌة اؼٌره ، قد ٌرتمر توثٌمرهم  لرمنماات اربممم  ألجمٌم س قم دممة، 
فضبلً عن ترببه  ب رتف ع معدس الافٌ ت، اإذا لو ٌتو إٌق ؾ هذه األعم س فً القرٌب الع جس فمقمد تمتمضم اس 
امك نٌ ت العٌ  فً هذه المنطقة لتض ؤس كمٌ ت الهااا النقٌة الص لحة للتنفس، انقص األاكرجٌن كنتٌجة 
لزٌ دة ؼ ز ث نً أاكرٌد الكربان، االؽ زات الض رة األ رى، اارتف ع درج ت الحرارة التً تنتجه  تملمك 
الحراق ت ااألد نة الن تجة عنه ، مم  قد ٌؤثر رلب ً على كمٌ ت األمط ر أٌض ً، ابم لمتم لمً عملمى ممنمرماب 

 .المٌ ه الرطحٌة االجافٌة
ب  تص ر إن توثٌر انت ئج هذه الحراق ت التراكمً قد ٌفاق نت ئج )برامٌس المات( التً ٌمتمو ارمقم طمهم  
على المدنٌٌن من قبس النظ و من حٌث محصلة األضرار، لمذا ٌمتماجمب عملمى كمس المجمهم ت االمفمعم لمٌم ت 
المجتمعٌة ترك ال بلف ت ج نب ً، االتع ان االعمس مع ً للبحمث عمن رمبمس إلٌمقم ؾ همذا )المممات المبمطمًا 
الزاحؾ نحان  من الجناب(، إٌق ؾ هذا االنتح ر االتدمٌر المذاتمً المذي ٌممم ررمه شمركم ئمنم  فمً األرض 
االرم ا، فً الم ا االهااا االتراب، فلٌس من المنطق الرلٌو أن ٌتو ارتر  ص حٌ ة الن س بهمذا الشمكمس، 

فلٌس   –اهو األكثر تضرراً، اأحرار فٌم  ٌ صهو   –اإذا ك ن الع ملان فً هذه الرماو قد أعم هو الطمع 
 .من العدس ااإلنص ؾ أن ٌتركاا لٌتربباا بتدمٌر مرتقبس منطقة برمته ، امرتقبس أجٌ له 

هن  ال بد من أن نذكر )حكامة اإلدارة الذاتٌة الدٌمقراطٌة(، امؤرر ته  التً تتع مس مع الن س بمنطمق 
رلطاي، ترن القاانٌن اتصدر القرارات بمفرده ، إنه ثمة أمار أكثر أهمٌة احر رٌة من هذا اذاك، إن 
ب مك نه  أن تفرض رلطته  برؼبة الن س حٌنم  ترتطٌع تقدٌو ال دم ت لهو، اتمكمرمب رضم همو ادعمممهمو، 
العس إحدى أهو تلك ال دم ت فً هذه المنطقة هً اإلٌع ز لمؤرر ته  الؤلر ٌ  ب ٌق ؾ حمراقم ت المممات 
تلك عن العمس، ااٌج د ار ئس بدٌلة، اأقس إضراراً لتكرٌر النفط، إن ذلك من أالى مه مه  امرمؤالمٌم تمهم  
ب عتب ر إن هذه المن طق تقع ضمن حداد رٌطرته  ارلطته ، اإن تشؽٌس تلك الحراق ت ٌتو تحت أنظ رهم  

 .اب شرافه 
المرؤالٌة ال تقس أهمٌة عن مه و الدف ع عن هذه المن طق، احم ٌته  من هجم ت المقماى   –هذه المهمة 

اإلره بٌة، كم  أن كناز الكان كله  ال تض هً صحة اربلمة أبن ئن ، امرتقبس من طقن  التً ٌفمتمرض أنمنم  
 .جمٌع ً نعمس من أجس حم ٌته  اصانه  من كس راا على أدنى تقدٌر

إذا لو تاقؾ هذه الحراق ت عن العمس ف ن البقٌة الب قٌة ممن رمكم ن همذه المممنم طمق المذٌمن ارمتمطم عماا 
الصماد حتى ا ن فً اجه كس المحن، الو ٌرحلاا قد ال ٌرتطٌعاا الصمماد طماٌمبلً أمم و همذه المكم رثمة، 
اتصبح ربب ً إض فٌ ً للهجرة اإ بلا المنطقة من رك نه . لذلك ٌجب إٌق ؾ همذا الماحم  المزاحمؾ إلمٌمنم ، 

 .إٌق ؾ حراق ت إنت ج انشر الرماو، إٌق ؾ حراق ت المات

 دلدار قامشلوكً
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 فشلتُب انرتهبد ..فهم تىحذَب داعش ..؟
لقد أعلن التح لؾ الدالً الذي تقماده الماالٌم ت 
المتحدة األمرٌكٌة الحرب ضد التنظٌو األشد إره ب ً 
ا كفراً على اجه األرض )داع ( ، هذا المتمنمظمٌمو 
الذي ٌرتكب أبشع أنااع الجرائو االمممجم زر بمحمق 

اإلنر ن ااإلنر نٌة فً المن طق التً تقع تحت رٌطرته .افار االعبلن عن همذا 
َه التنظٌو إلى المن طق الكردٌة فً رارٌ  التً تمعمٌم  حم لمة ممن  التح لؾ، تاجَّ
األم ن ااالرتقرار قٌ ر ً بب قً المن طق االمح فظ ت الرارٌة ، امردُّ ذلك أنمهم  
ارتوت اأصرت عملمى أن تمبمقمى المثمارة الرمارٌمة فمً مضمممانمهم  امرم رهم  
الرلمٌٌن ، بؽٌة تحقٌق أهدافه  المنشادة فً الحرٌة االكرامة ، بعٌداً عن العنؾ 
ارفك الدو الراري ، ابم لمتم لمً شمكملمت ممكم نم ً اممبلذاً آممنم ً ألبمنم ا ؼم لمبمٌمة 
المح فظ ت الرارٌة األ رى المنكمابمة ، جمراا المعمنمؾ اقصمؾ المنمظم و لمهم  
ب ألرلحة الثقٌلة االبرامٌس المتفجرة ، ن هٌك عن الحرب الطم ئمفمٌمة االمممذهمبمٌمة 
التً راق اراج له  النظ و اأعاانه . لقد تاجه داع  إلى الممنم طمق المكمردٌمة 
اعلى اجه ال صاص منطقة )كاب نً( ،ظن ً منه بونهم  لمن تصمممد أمم و قماتمه 
اجبراته بضع ر ع ت ، مرت ف ً بربلح اعزٌمة المق تلٌن الكرد فٌه  ، جم همبلً 
بون الربلح الذي بحازة المق تلٌن الكرد االق بع فً جماارحمهمو ال ٌمجم رٌمه أي 
ربلح فً الع لو ، إنه ربلح اإلرادة االتضحٌة ااإلٌم ن بقضٌمة الشمعمب احمقمه 
المشراع فً الدف ع عن النفس  ، اهذا ها الرّر الك من اراا عجز هذا التنظٌو 
اإلره بً عن د اس المدٌنة االرٌطرة علٌه  ممنمذ أكمثمر ممن عم ممٌمن ، ارؼمو 
ترر نته العركرٌة التً ارتالى علٌه  أا ارتلمه  مؤ راً من قاات الم لمكمً فمً 

8 الت بعة لنظ و األرد فً ممحم فمظمة 97الماصس ، ا كذلك ربلح اعت د الفرقة 8 
الرقة ؟!، ب إلض فة إلى الدعو ااألمداد العركري االلاجرتً من قبس الحمكماممة 
التركٌة ، إن الضرب ت الجاٌة لقاات التح لؾ المدالمً ، لمو تمثمِن داعم  عمن 
المضً فً إره به ، اتاجهه صاب المن طق الموهالة بهدؾ الرٌمطمرة عملمٌمهم  
اات  ذ رك نه  كدراع بشرٌة له، ا ارتك ب المج زر بحق كس من ٌم م لمفمه فمً 
الرأي أا التفكٌر أا الدٌن ، الرٌم  اأن هذه الضرب ت اقتصرت عملمى مصم در 
امن بع اإلمداد االتماٌس لداع  ، كمص فً النفط ، دان تجمع ت اقاافس قااته  
العركرٌة التً ال ت فى على أحد ، األمر الذي ٌشٌر إلى أن هذه الحرب رماؾ 
تطاس إن بقٌت على هذا المنحى ،ألنه لدى داع  امن لّؾ حاله ممن األممااس 
ااألرلحة م  ٌمكنه من االرتمرار لفترة طاٌلة قد تمتمجم از األشمهمر ، كممم  أن 
الدعو التركً له لو ٌتاقمؾ رؼمو المقمرار المدالمً بمتمطماٌمق تمدفمق المممقم تملمٌمن 
المتطرفٌن ا الدعو إلى داع . إذاً م  ف ئدة هذه الضرب ت الجاٌة إن لو تتمرافمق 
بحرب أا هجاو بري ٌكتمس بقاة عركرٌة شعبٌة منظمة على األرض ضد هذه 
المج مٌع اإلره بٌة ، امن جهة أ رى ، نرى أن الضرب ت الجاٌمة األممرٌمكمٌمة 
قد ألفت بٌن قلاب عص ب ت داع  اأ ااته  أمث س جبهة النصرة ا ممؤٌمدٌمهممم  
رؼو ح لة العداا التً ر دت مؤ راً بمٌمنمهممم  ، اممحم ربمة إحمداهممم  لمؤل مرى 
ااته مهم  لبعضهم  البعض ب لكفر اال راج عن المدٌمن ، ابم لمتم لمً ٌمحمق لمنم  
القاس بون المرتهدؾ من حرب داع  هذه هو الكرد ، أٌ ً ك ن دٌنهو أا انتم ئهو 
الرٌ رً ) برزانٌٌن ،آباجٌٌن ( رٌ ن، امن هن ، من قلب المور ة االمتمراجمٌمدٌم  
الكردٌة ، اارتق ًا إلى مرتاى المرؤالٌة الت رٌ ٌة احفظ ً على م ا الاجه أم و 
األجٌ س الق دمة ، ٌتاجب على ك فة القاى ا ق دة أحزاب الحركة المكمردٌمة نمبمذ 
 بلف تهو البٌنٌة الث ناٌة ج نب ً ، االنوي عن المص لح الحزبٌة الضٌقة االنزع ت 
الفردٌة األن نٌة، ب لاقاؾ صف ً ااحداً للدف ع عمن الشمعمب المكمردي اممقمامم ت 
اجاده ، فً هذه اللحظة الحر رة االمفصلٌة من ت رٌمخ الشمعمب المكمردي فمً 
رارٌ  ، اذلك بتومٌن ربس اعاامس الدعو االمر ندة للقاات الكردٌة المممرابمطمة 
فً ر ح ت القت س المشرؾ ، ا تمجٌد المبلحو البطالٌة المتمً ترمطمرهم  قماات 

( بمؤازرة اتض من من الشب ب الكرد فً م تملمؾ ypgاحدات حم ٌة الشعب )
من طقه المرتهَدفة من قبس الجم ع ت اإلره بٌة التكفٌرٌة ، دفم عم ً عمن األرض 
االعرض، ااالرتج بة لصر ة تلك المرأة الكردٌة الثكلمى فمً كمابم نمً االمتمً 

 ترتؽٌث اتن دي اأكرداه فهس من مرتؽٌث ..؟.

سٌن بدر
ح

 

 األكشاد ٌمبويىٌ... 
 ثبنغالح واحلجش

لو ٌكن منظر آٌرٌس تاؼلاق المنم ئمبمة االمقمٌم دٌمة فمً 
"حزب الشعاب المدٌممماقمراطمً المكمردي" فمً تمركمٌم ، 
االممذي ٌممعممتممبممر الممجممنمم ح الرممٌمم رممً لـمم"حممزب الممعممممم س 

 .الكردرت نً"، مف جئ ً 

على مرمى من قاات الجٌ  التركً ك نت تماؼملماق 
ترتس حجراً بقربه  اترشمق بمه المجمنماد األتمراك المذٌمن 
ك ناا ٌمنعان جماع ً من أكمراد تمركمٌم  لمعمبمار المحمداد 
االدف ع مع أشق ئهو فً عٌن العرب )كاب نً( فً رارٌم  

 ."عن البلدة ضد هجم ت تنظٌو "داع 

ك ن هذا أضعؾ اإلٌممم ن ممن نم ئمبمة فمً المبمرلممم ن 
مملمٌمانم ً، عمّبمرت عمن  94التركً، اتمثس شرٌحمة ممن 

رفضه  لرٌ ر ت الصهر ااإلنك ر الررمٌة عمبمر نضم س 
 .اال ٌزاس 91/2مرلح ق ده "الكردرت نً" منذ الع و 

الصارة، التً كم  ب ت ش ئعم ً أنمهم  "همّزت" ممااقمع 
التااصس االجتم عً، ٌمكنمهم  أن تمحمدث همزة قضم ئمٌمة 
بذرٌعة مق امة تاؼلاق للدالة االتمرد االعصٌ ن. تدرك 
تاؼلاق أن ذلك ممكن الكنه  لو تنكر الح دثة اق لت إنه  
ك نت ترٌد الرد االدف ع عن نفره  بمعمدمم  رمقمطمت إلمى 
ج نبه  قنبلة مرٌلة للدماع، فم  ك ن منمهم  رماى المتمقم ط 

 .حجر ارمٌه على الجناد

أضعؾ اإلٌم ن" الكردي ق بله زعٌو "حزب العمم س "
الكردرت نً" عبدهللا أاجبلن ممن ممعمتمقملمه فمً إٌمممرالمً 
اعبر مح مٌه مظلاو دٌنت ، بنداا ٌدعا فٌه األكراد فمً 
كس مك ن إلى حمس الربلح االمق امة. االبلفت فمً نمداا 
أاجبلن الجدٌد، أن دعاته ال تقتصر على منطقة راج ف  
الرارٌة لممااجمهمة همجممم ت "داعم "، بمس ٌمدعما إلمى 
التعبئة الع مة االمق امة فً كس مك ن فمً راجم فم  افمً 

 .جناب شرق تركٌ  احٌثم  هن ك أكراد

اق س دٌنت ، فً مؤتمر صح فً عقده فار  مراجمه 
من اللق ا، إن أاجبلن ٌمرى أنمه بمرؼمو كمس الم مطماات 
الدٌماقراطٌة التً ات ذه  "الكردرتم نمً"، فم ن حمكماممة 
 ."حزب العدالة االتنمٌة" لو تب در إلى أي  طاة إٌج بٌة

اأض ؾ أنه "فً مق بس م  بم درنم  إلمٌمه فم ن المدالمة 
االحكامة لو تبدأ عملٌة المف اضم ت المٌمرمت فمً اارد 

 15 »..................................   ."بدئه 
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ال ذلجشح 
انكشد يٍ 

 يُبطمهى... 
مع اندالع الثارة الرارٌة الرلمٌمة، اممن 
ثو اشتداد ح لة المعمنمؾ االمقمتمس االمتمدممٌمر ، 
ازدادت اتٌرة المهمجمرة المدا ملمٌمة فمٌممم  بمٌمن 
المح فظ ت الرارٌة، إلى أن تضم عمؾ عمدد 
الرك ن فً بعضه . امع تارع رقعة المحمرب 
ااالقممتممتمم س الممتممً شممممملممت طمماس األراضممً 
الرارٌة اعرضه ، بدأ الن س ٌفمقمدان األممس 
فً حس قرٌمب لمؤلزممة ، اقرمو كمبمٌمر اجمد 
ض لته فً الهجرة من الببلد هرب ً من المحم لمة 
المزرٌة، ارؼو هذه الح لة المتمً عمممت كمس 
المن طق الرارٌة، إال أن المممنم طمق المكمردٌمة 
بقٌت متمتعة ب رتقرار نربً بشكمس أا آ مر، 
اأصبحت اجهة للكثٌر من العاائمس المعمربمٌمة 
اؼٌره  إلى من طق ) الجمزٌمرة ـم كمابم نمً ـ 
عفرٌن ( اهذه ح لة طبمٌمعمٌمة. إال أّن ازدٌم د 
الهجرة فً الفترة األ ٌرة ابوعداد كبٌمرة ممن 
أبن ا الشعب الكمردي إلمى الم م رج ا م صمًة 
ب تج ه البلدان األاربٌمة ، تمحماس إلمى  ماؾ 
حقٌقً ، ارتكان لهذه الظ همرة انمعمكم رم تمهم  
الرلبٌة االمصٌرٌة إن ارتمرت بهذه الماتمٌمرة 
الجنانٌة، امن أ طر هذه االنعك ر ت التؽمٌمر 
الدٌماؼرافً الذي قمد ٌمحمدث فمً المممنم طمق 
الكردٌة، اب لت لً تهدٌد الاجاد الكردي فٌهم ، 
ٌُذكر أن هذا م  عمس علٌه نظ و البعث لعمقماد 
من الزمن ممن  مبلس رمٌم رم تمه امشم رٌمعمه 
العنصرٌة االشافٌنٌة، إال أنه فشس فً تحقٌقه 
، حٌث بقً الشعب الكردي متمرمكم ً بمورضمه 
رؼو كس االجرااات القمعٌة االتعرفٌة اح لمة 
الفقر الذي ك ن ٌبرمجه  بؽٌة تمهمجمٌمرهمو ممن 

 من طقهو اأرضهو الت رٌ ٌة. 

ال شك أن لهذه الهجرة داافعه  ا أرب بمهم  
امنه : انرداد ا ف ق فً اٌمجم د حمس لمؤلزممة 
الرارٌة فً المدى القرٌب مممم  ٌمؤدي ٌمامم ً 
بعد ٌاو إلى فقدان الشمعمار بم ألممن ااألمم ن 
اض فة إلى ارتمرار ال بلف ت ضمممن المبمٌمت 
الكردي نفره االجف ا المزمن بٌن المجلمرمٌمن 
الكردٌٌن) المجلس الاطنً الكردي اممجملمس 
ؼرب كردرمتم ن( ،  اتمفمرد حمزب االتمحم د 
المدٌممممقمراطمً فمً إدارة المممنممطمقمة المكمردٌممة 
افرض ضرائب كٌفٌة ابمب لمػ كمبمٌمرة عملمى 
أصممحمم ب المممممحمم س الممتممجمم رٌممة ا الممفممعمم لممٌمم ت 
االقتص دٌة ، اتردي األاضم ع االقمتمصم دٌمة 
إلى مرتاٌ ت ال تط ق ، اشحة فرص العمممس 
اصعابة تومٌن لقمة العٌ  ، اتردي العملمٌمة 

 الترباٌة اؼٌره  من األرب ب. 
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 شـكشاا " فـىيل" ...!
لو كان بإمكان الكلمات أن تعّبر، ولو صحت تسمٌة ما ٌجري فً سورٌا بكارثة العصر، ولو كان 
باإلمكان توثٌق كل المشاهد ، لكان مسلسل " كارثة العصر" السوري هذا من أفظع المسلسالت التً 
عرفترهرا الربرشررٌرة فرً ترارٌرخرهرا الرحردٌرت . حرلرقراتره لرٌرسرت ترمرثرٌرالً ، ومرعراركره لرٌرسرت خردعراً 
سٌنمابٌة ،والدماء التً تسٌل لٌست حبراً ، واألشالء لٌست لدمى من البالسترٌرك ... براخرترصرار كرل 
شًء فً هذا المسلسل هو حقٌقً ، و ٌجري فعلٌاً على األرض السورٌة ، من أقصاها إلى أقصاها ، 

 لتصٌلة االنسان!  –مع األسف  –وكل أبطاله حقٌقٌون و ٌنتمون 

ُتعرض حلقات المسلسل منذ ما ٌقرب األربع سنوات وعلى مدار الٌوم علرى الشراشرات، وضرمرن 
دون حظر المشاهدة على األطتال ، رغرم احرتروابرهرا عرلرى   –ٌا للمتارقة   –نشرات األخبار الربٌسٌة 

عنف قل مثٌله ، و وحشٌة تخرج عن نطاق التصور ، ٌمارسها االنسان على أخٌه االنسان ، عرلرمراً 
ٌُمنع على األطتال  أن قتل صرصور أو حتى نملة فً األفالم الوثابقٌة هو عنف حسب ُعرف العصر و

 مشاهدته! 

المسلسل السوري طال على األرض، لٌتجاوز كل المسلسالت الهرنردٌرة والرمركرسرٌركرٌرة فرً عردد 
الحلقات ، وكل المسلسالت التركٌة فً عدد األجرزاء عرلرى الشراشرة، كرمرا ترجراوز كرل مرا ابرتركررتره 
الهولٌوود والبولٌوود من مشاهد العنف والقتل والردمرار والرقرصرف والرطرٌرران والصروارٌرخ وحرترى 
الخٌال ، فً أفالمها الحربٌة العنٌتة وأفالم الرعب ....! ومع ذلك بقً لهذا المسلسل جمهور عرٌض 
فً أصقاع األرض وحتى فً الجوار القرٌب وفً المقدمة منه كل المنظمات األممٌة المعنٌة بشروون 
السلم واإلنسان والبٌبة تتابعه دون كلل أو ملل، دون شعور بالغثٌان أو احساس بالذنب ، وكأنهرم .. 
وكأن العالم بأسره ٌتابع فلماً تارٌخٌاً ٌرٌد أن ٌستكشف فً نهاٌته سعة خٌال المولف ، أو عربرقررٌرة 
المخرج فً اإلثارة ، مستبعدٌن ) الدول والمنظمات ...( تماماً أن البرامٌرل والرجاررار و"الرقرازانرات" 
المحشوة بالّسم والشظاٌا والقذارات قد تسقط ٌوماً على غرف نومهم ،وسكناهم ، وأن سكاكٌن النحر 
وسٌوف الجاهلٌة قد تطال رقاب أبنابهم ، ومتناسٌن أن اإلرهاب ثقافة ُتبت مع األثٌر ، عبر التقنٌة ، 
ٌنمو حٌت تالبمه البٌبة ، ال وطن محدد له ، كما ال دٌن وال أي انرترمراء آخرر، سروز غررٌرزة الرقرترل 
 والحلم بالجنة ، بٌن الحور على جسور معلقة على أنهار...! ، وقد ٌتواجد و ٌتكاثر فً أي مكان . 

نحر المصور الصحافً األمرٌكً "جٌمس فولً " قبل أسابٌع ، بتلك الرطررٌرقرة الربرشرعرة، أٌرقرظ 
الرأي العام الغربً من لحظة انسجام مع الخٌال فً مشاهدة " كارثة العصر" على كارثة حقرٌرقرٌرة ، 
تهدد االنسانٌة على األرض ، و سرعان ما تكشتت لهم أذرع اإلرهاب وسرعة انتشاره حٌرن نرحررت 

 مجموعة أخرز األمرٌكً اآلخر "سوتولوف" والبرٌطانً... ثم الترنسً فً بقعة أخرز. 

"استشهاد فولً" كان أعلى دوٌاً فً الغرب من استشهاد ربع ملٌون سوري، ومثلرهرم أو أكرثرر 
معتقل ومتقود ، وسبعة مالٌٌن وأكثر مهّجر ، وأكثر من ملٌون بٌت مدّمر فروق مرهرود األطرترال ... 
تحول إلى صاعقة أججت مشاعر األوربٌٌن واألمرٌكٌٌن، لكن أٌضاً كان بمثابة ناقوس خطر ٌدنو من 
أعتاب مصالحهم ، وهذا كان دافعهم إلى انشاء تحالف لضرب داعش فً العرراق والشرام ، قربرل أن 
ٌنتقل إلى تركٌا حٌت جسر الغرب نحو آسٌا ، والبلدان العربٌة األخرز حٌت أرض الرنرترط ومركرامرن 

 الطاقة لماكٌنتهم. 

فعالّ إن هذا الغرب لم ٌتخلص من كامل أنانٌته وغروره، رغم تشدقه بمبادئ اإلنسانٌة وحرقروق 
االنسان والدٌمقراطٌة ...فالكوارت و الوٌالت التً تحل على شعوب الشرق األوسط ، نرترٌرجرة ترغرول 
أنظمتها الحاكمة ال ٌستجلب حتى عطف الغرب الرسمً، لكن رابحة النتط كتٌلة بترحررٌرك األسراطرٌرل 
والجٌوش، وانشاء التحالتات، لكنه ٌحتاج ) الغرب( إلى عنصر االستتزاز على ما ٌبدو، تماماً كالثور 
ٌّج وٌركض نحو قطعة القماش الرحرمرراء  فً مٌدان المصارعة، ٌحتاج فقط إلى من ٌستتزه، لكً ٌته
) وهنا سوداء= آبار النتط ( ، فخالل العقود الثالثة الماضٌة، تشكلت ثالثة تحالتات عسكرٌة بزعامة 
الوالٌات المتحدة ،ضد أهداف فً اقلٌمً العراق والشام ، لم تتجاوز فرً أهردافرهرا االسرترراترٌرجرٌرة ، 

 ضمان تدفق النتط إلى أسواقها .

فً التحالتٌن السابقٌن كان صدام حسٌن هو المصارع المستتز، وفً التحالف الحالً كان رأس 
فولً المقطوع والموضوع على بدلته البرتقالٌة هو الذي أثار الغرب عرمرومراً ، و ٌرعرتربرر هرنرا هرو 
المصارع المستتز ولو نظرٌاً وهو الشهٌد . لكن أمرٌكا لن تقٌم لجٌمس فرولرً نصربرأً ترذكرارٌراً، فرً 
مكان الجرٌمة ، على الطرٌقة العربٌة والتركٌة، لٌتحول فٌما بعد إلى مزار، بل ستعٌد لره ولرعرابرلرتره 
االعتبار، بضربات قاسٌة على مواقع وطرق امداد قاتلٌه " الدواعش" ،وهذه الضربات نترسرهرا هرً 
التً ستضٌف النتط السوري إلى قابمة أنواع النترط فرً سروقرهرا الرمرحرلرً وقرد ٌركرون عرن طررٌرق 

 "داعش" نتسها وبسعر منختض أٌضاً..! 

مخطا من ٌتصور أن أمرٌكا قادمة لتغٌٌر خارطة الشرق االوسط ، أو لموازرة الكرد فً تحرٌرر 
" شنكال" أو فك الحصار عن "كوبانً" الصامدة ، لكن هذا ال ٌمنع من حصول الركررد عرلرى برعرض 
األسلحة النوعٌة ، وبعض المٌزات ، كما ال ٌمنع استتادة المدافعٌن الكرد فً كال الموقعٌن مرن هرذه 
الضربات التً ٌنتذها التحالف ضد داعش ، لكن كل هذا هو مرن براب ترحرصرٌرل حراصرل لرٌرس إال . 
فالغرب إنما ٌجسد الٌوم على األرض مقولة: " قتل شعب بأسره مسألة فٌها نظر وقتل شرخرص فرً 

 الغابة ) الصحراء ( جرٌمة ال تغتتر"..!

فً كل األحوال .. شكراً جٌمس فولً ولترقد روحك بسالم فقد غامرت بحٌاتك من أجل أن ترنرقرل 
إلى العالم ألبومات صوٍر لما ٌجري فً سورٌا ، لكن صورتك الشخصٌة فقط ..! هرً الرترً سرترغرٌرر 

 مسار األحدات كلها فً سورٌا.

 صال  علمداري
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 االعتجذاد آفخ ...
لٌس االرتبداد ظلٌو اطؽٌم ٌن احرمب، 
إنم  أصٌس لكس فر ٍد رٌ رً، ااقتصم دي، 
ااجتم عً اأ بلقً. إنمه آفمة مم  بمعمدهم  
آفممة، تممنمم ممر فممً إرادة األمممة اعممزمممهمم  
اتضعفه  فً م تلؾ المٌ دٌن االمجم الت 
اتترك أثراً رٌئ ً فً كمس زمم ٍن اممكم ن. 
اهس هن ك أعجز اأضعؾ ممن أممٍة همً 

 أرٌرة أش  ص ؟!! . 
من المعراؾ ت رٌ  ً أّن الذهنٌة االرمتمبمدادٌمة همً بماصملمة 
االنحراؾ ال تشٌر إالّ إلى المر رات ال  طئة التمً تمنمتمج جمٌمبلً 
مدّجن ً ات بع ً امصفِّق ً ؼٌر ق در على تحّمس المرؤالٌة الاطنمٌمة، 
اب لت لً مراحس ه بطة من الثق فة االفكر ااأل مبلق لملمممجمتمممع 
مَتمَكمّان فمً ظمس االرمتمبمداد  ٌَ ككس.  ٌقاس الؽزالً: ) ٌرتحٌس أن 

 جٌٌس محترو، أا معدٌن ُصلب، أا  لٌق مك فح (.
اها ـ أي االرتبداد ـ  ربب رئٌٌس لهجرة العقماس االمكماادر 
العلمٌة اأصح ب الكف اات االط ق ت الشب بٌة، اال ٌ مفمى عملمى 
ٌّرة هربت منه اأبمدعمت فمً بمبلد ا  مرٌمن  أحٍد كو من عقاٍس ن
حمٌممث الممحممرٌممة .. اهمذا مممن أرمماأ األمممار الممتمً تممبممتمملممى بممهمم  
المجتمع ت، االمؤكد ت رٌ ٌم ً أن )المعملمو ااالرمتمبمداد ضمّدان ( 
ب لمطلق ال ٌلتقٌ ن، امن المعراؾ أن هن ك عداا ت رٌ مً بمٌمن 
المنظام ت المرَتبدة االثق فة النقدٌة التً هدفه  رّد مااقع ال لمس 
ااالهتزاز، اال تؤمن ب لشراكة الرٌ رٌة االمجتمعٌمة المتمً همً 
أصس الصااب فً ات  ذ القرارات اإدارة المجمتمممع فمً أحرمن 
اجه، إذ ٌمكنن  القاس: أن النقد كفٌر فً ممذهمب االرمتمبمداد المذي 
ها أراأ المذاهب فً إدارة المجتمع ت ااألممو عملمى اإلطمبلق.  
ٌقاس الكااكبً ص حب كت ب طب ئع االرتبمداد: ) إن االرمتمبمداد 
لؽٌة ها ؼرار المرا برأٌه، ااألنمفمة عمن قمبماس المنمصمٌمحمة أا 

 االرتقبلس فً الرأي ا فً الحقاق المشتركة (.
اتصبح آفة االرتبداد أكثر  طراً إذا م  ن فمق رجم س المفمكمر 
االعلو ب لاقاؾ إلى ج نب المنظام ت االرتبدادٌة للتمراٌمج لمهم  
األفك ره  ال  اٌة، ا لط الحق ئق أمم و المعم ممة بمؽمٌمة تمحمقمٌمق 
ٌُمحمّاس  مص لحهو الفردٌة.  ٌقاس ابن  لدان: ) االرتبداد االظلو 
الن س إلى ش صٌ ت ضعٌفة فٌه  كذٌب امكمٌر اتممملمٌق (. اهمس 
من أمٍة ٌمكن له  أن تتؽلب على مش كله  اتنتصر فً مٌداٍن من 

 المٌ دٌن ب لكذب االتملق..؟!!! 
الشك أن للمثقفٌن دارهو الرٌ دي فً تمنماٌمر المممجمتمممعم ت 
االشعاب اتحرٌرهو من ظلو اقهر االرتبمداد اإٌمقم ؾ عمجملمتمه 
التً ترٌر ب لمجتمع إلى الجهس االتهملمكمة االضمٌم عك لمذلمك همو 
المرتهدفان ب لدرجة األالى من قبس المنمظمامم ت االرمتمبمدادٌمة، 
الكن مهم  ك نت المنظامة المرتبدة متفردة فً حكمممهم  انم كملمًة 
ٌّرة اظ لمًة فً قراراته  امؤمنًة بقاته ، تبقى همنم لمك  ب لعقاس الن
دائم ً ن بة مؤمنة بفكرة التؽٌر االحرٌة االدٌممقمراطمٌمة احمقماق 
اإلنر ن، ات لٌص المجتمع من قبضة الجهس ارعانة المرمتمبمد، 
اهً تن ضس فً الرّر االعلن إلع دة اإلدارة االشمون المعم و إلمى 
حضن المجتمع اتمكٌنه من صن عة قمراراتمه اتمقمرٌمر مصمٌمره 
مهم  ك ن الثمن ؼ لٌ ً. المعمس ثمارات الشمعماب المتمً انمطملمقمت 
شرارته  الص عقة من تانس اامتّدت إلى بقمٌمة المداس المعمربمٌمة 
ٌّمة  التً ك نت تحكمه  األنظمة االرتبدادٌة، م  همً إال أممثملمة حم
 بون إرادة الشعاب ال.. الن تقهر  اأن عمر االرتبداد قصٌر. 

 اخلطأ يف انتششٌع أعىأ يٍ اخلطأ 
بممداٌممة ال بممد مممن 
إلممقمم ا الضمماا عمملممى 
مصطملمح المقم نمان ، 
فممهمما مممن الممنمم حممٌممة 
العلمٌة ا الق مارٌة ، 
صممملمممة أا رابمممطمممة 
دا لٌة ث بتة امتكررة 
بممٌممن الممظمم هممرات ، 

امن الن حٌة الرٌ رٌة ٌعنً المقم نمان أداة ممن 
أداات الرلطة ، ٌرمتم مدممهم  المحم كمو إلضمفم ا الشمرعمٌمة عملمى حمكمممه 
ٌُنظر للق نان من اجهة النظر الحقاقٌة االدرتمارٌمة عملمى  امص لحه ، ا
ٌُصدره  المشّرع اتتمتع  أنه مجماعة  قااعد اأاامر ع مة آمرة اُملِزمة 
برلطة التنفٌذ الجبري عبر األطر االمؤرر ت المحم كمممة ، اممن اجمهمة 
النظر الفقهٌة ، ف لق نان ها تعبٌر عن االرادة الع مة للشعب اٌمثس نقطمة 
 التاازن بٌن األفك ر االمص لح المتن قضة للجم عة البشرٌة فً أي بلد .

أم  عملٌة التشرٌع فُتعتبر من أ طمر األعممم س اأكمثمرهم  تموثمٌمراً فمً 
الشعب ، ألنه  تنصّب على اكتش ؾ اإلرادة الع مة االتعبٌمر عمنمهم  اعمن 
مص لح الجم عة اطبٌعته  ااضع قمااعمد مملمزممة اآممرة ، اترمتمهمدؾ 
العملٌة اضع أفضس القااعد الن ظمة لحٌ ة الجم عة ارعم ٌمة مصم لمحمهم  
لتحقٌق األمن ااالرتقرار االتنمممٌمة االمعمدالمة ، اإصمدار قماانمٌمن ؼمٌمر 
ص لحة أا ف ردة ٌجلب الضرر على المجتمع أكثر من الضرر الن تج عن 

 إر اة الحكامة الرتعم س القاانٌن الجٌدة . 
العبلمة "مانترٌكا" درس الق نان اكمّرس حمٌم تمه لمهمذا المممجم س ثمو 
انتهى ب بلصة أن للقاانٌن راح ً فً مؤلفه "راح الشرائمع " ! كممم  أن 
"ج ن ج ك رارا" درس قاانٌن ب بس اآشار انربته  لآللمهمة ، فم ملمص 

 إلى نتٌجة مف ده  أن رّن القاانٌن تحت ج إلى آلهة . 
م  ذكرن ه أعبله ٌؤكد على دار اأهمٌة المشّرع فً ارتشف ؾ اإلرادة 
الع مة، االتعبٌر عنه ، اعن مص لح الجم عة اكذلك فً تحقٌق المتماازن 
بٌن المص لح المتن قضة  لهذه الجم عة، مممم   ٌمتمطملمب حمذاقمة ااحم طمة 
امعرفة اارعة اربم  عبقرٌة للنج ح فً مهمة رّن القاانٌن ، كم  ٌنبمؽمً 
على المشرع عدو ال ضاع لؤلهااا االمٌاس الرٌ رٌة اؼٌره  ، اأن ال 
ٌتبع ألٌة رلطة اأن ٌتمتع بم الرمتمقمبلس المتم و عمن الرملمطم ت المتمنمفمٌمذٌمة 
االقض ئٌة اأن ٌدرك أن ال طو فً عمله ؼٌر مبرر ألن القم نمان تمعمبمٌمر 
عن اإلرادة الع مة بنصاص اقااعد آمرة املزمة للجمٌع ، لذا ال بد ممن 
البحث فً كٌفٌة إقراره. الكن كٌؾ؟. هس ٌجتمممع الشمعمب، كمس الشمعمب 
لٌقرر بنفره القاانٌن ؟ هس ٌمثله الح كو ؟ أو مجماعمة ممنمتم مبمة ؟ اهمس 

 ٌحق لؽٌر القدٌر االجدٌر أن ٌشرع أصبلُ ؟ . 
لُنقّر مع ً أن اجتم ع الشعب إلقرار الشمرائمع ارمتمحم لمة ، اا متمصم ر 
الشعب ب لح كو  ضاع اارتك نة ، اال ٌمممكمن بموي شمكمس ممن األشمكم س 
اعتب ر ذلك إرادة ع مة احّرة ، تبقى الارٌلة المثلى همً فمً ممجممماعمة 
منت بة من قبس أهس اال تص ص متمكنة تتمالمى األممر اتصمدر قمرارهم  
ب لتصاٌت اكلم  احتدو النق   اارتمرت المدااالت كملممم  كم ن المقم نمان 
أكثر تعبٌراً عن االرادة الع مة ، اكملممم  أممكمن إشمراك المممتم مصمصمٌمن 
اطرح المااضٌع  للنق   الع و كلم  ك ن هذا الق نان ص ئب ً ... ا بلصة 
القاس : كس م  ٌرمى ق نان ٌجب صداره عن رلطة ممنمتم مبمة ادائمممة ، 
اصدار ق نان  طو اف رد أراأ من عدو اجاد الق نان، فماجماد قم نمان 

ب رتداا العب اة كم  فً اٌران أا ق نان ٌمجمٌمز حمممس  -مثبلُ  –ٌُلزو النر ا 
بضع ؼرام ت من الم درات فً بعض الداس االاربٌة ! أا ق نان لمممنمع 

كمس همذه المحم الت همً   -ربم    –التجمع ت ااألحزاب فً داس أ رى 
 أراأ بكس توكٌد من عدو اجاد ق نان فٌه.
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 شٌخ آلً ... تتمة

هل فً جعبتكم الرجردٌرد لرترقردٌرمره فرً  -
سٌاق لم شمل الحركة السٌراسرٌرة الركرردٌرة، 

 وفً مجال وحدة الصف الكردي فً سورٌا؟

شٌخ آلً: ثمة متؽٌرات ممردهم  احمتمبلس 
مدٌنة الماصس من قبس تنظٌو داع  اإعبلن 
دالة ال بلفة ام  تشكله من أبع د، لٌس فمقمط 
فً )المثلث الرنً( العراقً، بس افً عمممقمه 
الراري المتدا س االمتمممثمس بشمبمه )ممحمٌمط 

بمنمزعمة عمرابمٌمة  -امع ا رمؾ-رنً( ٌترو
عنصرٌة اارتعمبلا ممذهمبمً ممممجماج، ممن 
الصعابة بمك ن التع ٌ  معه، مم  ٌرتماجمب 

لترتٌب البٌمت المكمردي  -دان تردد -المب درة
الراري ممن جمدٌمد، اذلمك بم الرمتمفم دة ممن 
تمفم هممم ت ااتمفم قمٌم ت همالمٌمر المتمً جمم ات 
برع ٌة رئ رمة اإلقملمٌمو، اآ مرهم  مم  جمرى 

االذي كم ن  4191| 94|41التاقٌع علٌه فً 
فحااه األهو ها تشكٌس هٌمئمة مشمتمركمة بمٌمن 
الج نبٌن الكردٌٌن فً ؼرب كردرتم ن، دان 

فٌفتمً(، االمعمممس ٌمداً -اشتراط نماذج )فٌفتً
بٌد اتحمس المرؤالٌة ممعم ً انمبمذ المكمرمس أا 

 .الؽرار الحزباي

أٌررن ترررز الركرررد فررً سرٌرراق الررثررورة  -
السورٌة ضد نظام األسد، ورأٌكم بخصوص 
تعامل هذا النظرام مرع الركررد برحرذر شردٌرد، 

 دون استخدام القوة ضد الكرد؟

شٌخ آلمً: كمرد رمارٌم  ذاقماا األممرٌمن 
على مر العهماد ا صماصم ً  مبلس  مممرمة 
عقاد من حكو نظ و البعث بم تلؾ أجنحمتمه، 
حٌث بقٌت الحركة الكردٌة بم تلؾ فص ئله  
تشكس مع رضة رٌ رٌة تنمشمد المدٌمممقمراطمٌمة 
االمر ااة اال تزاس، إال أنه  رفضت اللمجماا 
إلى حمس الربلح فً اجمه المدالمة احمذرت 
من عركرة المثمارة الرمارٌمة. المدى تمفمجمر 
األزمة فً الدا س الراري اتعمرض ممركمز 
امحٌط الع صمة دمشق لهزات اانفمجم رات، 
ارتوى صن ع القمرار لمدى المنمظم و ضمرارة 
حشد قااته اتركٌزه  نحا المدا مس الرماري 
بدس إشؽم س قرمو ممنمهم  فمً أقصمى الشممم س 
الشرقً أا الؽمربمً حمٌمث المكمرد المذٌمن لمو 
ٌحملاا الربلح ٌام ً اشناا هجم ت عركرٌمة 
ضممد مممؤرممرمم ت الممدالممة، ا كمم ن  ممٌمم رهممو 
الت رٌ ً ها رلمٌة العمممس االمنمضم س، مممم  
أث ر حمفمٌمظمة اإلرمبلو الرمٌم رمً اأصمحم ب 

 .الجملة الثارٌة

بعد ثالت سنوات من عرمرر الرمرجرلرس  -
الكردي، ومن ثم تشركرٌرل الرهرٌربرة الركرردٌرة 
العلٌا بٌن المجلسٌن الكردٌٌن، كٌف تقٌمون 
هذه التجربة، وإلى أي حرد لربرت طرمروحرات 
الشرعرب الركرردي فررً سرورٌرا؟ ومرن أفشررل 
الهٌبة الكردٌة العلٌا، وعدم تتعرٌرل اترتراقرٌرة 

 هولٌر بٌن المجلسٌن الكردٌٌن؟

شٌخ آلً: ارمحاا لمً بم لمقماس أنمنم  فمً 
حزب الاحدة ٌعرفمنم  المقم صمً االمدانمً كمو 
عملن  بجد اتف نً لتورٌس المجلمس الماطمنمً 
الكردي احم ٌته فً الدا س االم م رج، اكمو 
حرصن  على تبلقً المجلرٌمن تمحمت ممظملمة 
امرجعٌة الهٌئة الكردٌة المعملمٌم  المتمً شمكمس 
إعبلنه  بشمرى رم رة لملمكمرد اأصمدقم ئمهمو، 
ف رجت مئ ت األلاؾ إلى الر ح ت لمتمهمتمؾ 
)الهٌئة الكردٌة العلٌم  تمممثملمنم ( كمانمهم  لمّبمت 
طماح الؽ لبٌة العظمى من الشعب المكمردي، 
اشكلت عناان ً رٌ رٌ ً حظً ب حتراو الكمثمٌمر 
من األار ط االفع لٌ ت عملمى شمتمى الصمعمد 

 .االمج الت

لكن انشؽ س بعمض قمٌم دات أحمزاب ممن 
المجلس الاطنً المكمردي لمممدة عم و انمٌمؾ 
بوماره  الذاتٌة أثره الرلبً عملمى ممجملمرمنم ، 
ر همت فً دفع الج نب ا  ر )ب ي د، تؾ 
دو( إلممى االرممتممفممراد اارتممكمم ب مممزٌممد مممن 
األ ط ا، فك نت الحصٌلة هما تماقمؾ عمممس 
الهٌئة الكردٌة العلٌ  افشس مادٌس المنم صمفمة 

 .فً تشكٌس أطر الج ن العمس المشترك

كررٌررف تررنررظرررون إلررى اإلدارة الررذاتررٌررة  -
المعلنة من قبل حزب االتحاد الردٌرمرقرراطرً، 
وتشكٌلها لثالت كانرترونرات، ومروقرتركرم مرن 
قرررارات ترررخررٌررص األحررزاب ومرركرراترربررهررا، 
والتجنٌد االجباري، والضرغرط عرلرى أحرزاب 
المجلس الكردي وعدم السما  لها بالتحررك 
برحرررٌررة ومررمرارسررة نشرراطرراتررهرا السررٌرراسررٌررة 

 والحزبٌة؟

مبدأ اصٌؽمة اإلدارة المذاتمٌمة لملمممنم طمق 
الكردٌة فً إط ر حم ٌة احدة رارٌ  مطملمب 
معتمد فً برن مج حزبن  منمذ قمرابمة عمقمدٌمن 
من الزمن، من الممكن تمحمقمٌمقمه فمً المممدى 
المنظار مع دمشق على ق عدة درتار جمدٌمد 
لرممارٌمم  جممدٌممدة انممظمم و ال مممركممزي... أممم  
ب صاص القاانٌن االهٌكلٌ ت اإلدارٌة التمً 
تو بن ؤه  ااإلعبلن عنه  من قبمس )ب ي د( 
بشكس منفرد، فهذا أمر آ ر ٌجرد ااقع ً ق ئم ً 
من الااجب االممكن تن اله مع َ علمى قم عمدة 
إع دة النظمر بمجممملمة المقماانمٌمن االمممرارمٌمو 
االمممقمممرارات المممتمممً صمممدرت عمممن إدارة 
الك نمتمانم ت، رمااا مم  هما ممتمصمس بمعمممس 
األحزاب أا م  ٌعرؾ بـ )التجنٌد اإلجبم ري( 
اؼٌره من المج الت الااجب تنظٌمممهم  افمق 
حزمة قاانٌن متمفمق عملمٌمهم  بمٌمن المجم نمبمٌمن 
الكردٌٌن فً الاقت الراهن، اهنم  بمادي أن 
ألفت انتب ه المعنٌٌن بون اجاد قم نمان جم ئمر 
امتعرؾ،  ٌر من ؼمٌم ب أي قم نمان، اإن 
إصدار ق نان لتنمظمٌمو حمركمة رمٌمر المممشم ة 
االعمربم ت، اآ مر لمحممم ٌمة المبمٌمئمة ااألممن 

الؽذائً، ال ٌقس أهمٌة ا طارًة عمن  -الم ئً
ق نان لعمس األحزاب اؼٌره، ف لمتموكمٌمد ممعم ً 
عمملممى مممممم ررممة حممق اااجممب الممدفمم ع عممن 

المن طق المكمردٌمة االرملمو األهملمً ضمرارة 
حٌ تٌة ال بد من تنظٌمه  افق ق نان، أمم  أن 
نبرئ ذمتن  ار حة مجلمرمنم ، انمبمقمى نصمّب 
اللاو على ا  ر، انحمله ك مس المرمؤالمٌمة، 
فهذا تن اس   طئ اعبثً، ال ٌم مدو مرمعمى 
التبلقً ااحدة الصؾ الكردي فمً رمارٌم ، 
ف لتع مس الرلبً االقطٌعة مع ا  ر المكمردي

 صاص ً إذا ك ن هذا ا  مر ٌمممثمس حم لمة  -
 .ٌاقعن  فً مطب البلااقعٌة -مجتمعٌة

لررمرراذا كرروبررانررً؟ وهررل تررترروقررعررون أن  -
تتحرول إلرى شرنركرال ثرانرٌرة برعرد ترعررضرهرا 
لهجمات تنظٌم الدولة اإلسالمٌة فً الرعرراق 

كرحرركرة  -والشام )داعرش(، وكرٌرف ٌرمركرن
الرمرسراهرمرة فرً  -سٌاسٌة كردٌة فً سورٌا

 عدم سقوطها بٌد داعش؟

شٌخ آلً: كاب نً منطقة كردٌة مبلصمقمة 
للحداد التركٌة، ٌحدهم  ؼمربم ً ممجمرى نمهمر 
الفرات اجرمر)قمره قمازاق( االرمتمراتمٌمجمً 
الذي ٌمربمط ممحم فمظمة حملمب ممع ممحم فمظمة 
الحركة )الجزٌرة( اجزا من رٌؾ مح فمظمة 
الرقة )تس أبٌض اتاابمعمهم (، تمفمصملمهم  عمن 
منطقة عفرٌن الكمردٌمة أربمع ممنم طمق تمتمبمع 
حلب )جرابلس، منبج، ب ب، إعمزاز( تشمكمس 

ثمقم فمٌمة لمتمنمظمٌمو داعم   -ح ضنة مجتممعمٌمة
اأ ااته  حٌث ٌطؽى علٌهم  طم بمع عمرابمً 
إربلماي، اشرق ً تفصس كاب نً عن منطمقمة 
الجزٌرة)رأس المعمٌمن، دربم رمٌمة، عم ممادة، 
الق مشلً...( مر فة تق رب م ئتً كو، تقطنهم  
أكثرٌة عربٌة متع انة مع داع ، هذه أبمرز 
العاامس التً دفعت بداع  لٌفرض الحص ر 
على كاب نً منذ قرابة ع مٌن، إال أن رنحت 
الفرصة اب تت تنظٌو المدالمة داعم  ٌمحماز 
على عت د اأرملمحمة ثمقمٌملمة اممتمارمطمة بمعمد 
احتبلس الماصس، لمٌمتمممدد اٌشمن المهمجممم ت 

 .على كاب نً اٌرتكب الفظ ئع

صحٌح أن المقمصمؾ المجماي األممرٌمكمً 
لمااقع داع  ك ن بعٌداً عن جماار كمابم نمً 
انجح ب لح ق  ر ئر بداع  مم  دفمعمه إلمى 
إع دة نشر قمااتمه اتماجمٌمهمهم  أكمثمر فموكمثمر 
صاب كاب نً، إال أنه أي المقمصمؾ المجماي 
ذاك رفع من معناٌ ت الن س عمام ً ٌحداهمو 
األمممس بممون ٌممطمم س الممقممصممؾ قمماات داعمم  
المح صرة لمدٌنة كمابم نمً المممنمكمابمة المتمً 
ٌرتبرس دف ع ً عنه  ممقم تملما احمدات حممم ٌمة 
الشعب بورلحتهو المتااضعة، مممم  ٌمقمتمضمً 
بذس كس الجهاد لتعزٌمز قمدراتمهم  المدفم عمٌمة. 
ف ل طر حقٌقً ام ثس أمم و أعمٌمن المجمممٌمع، 
الكً نرتقً إلى مرتاى المرؤالٌة كمحمركمة 
رٌ رٌمة كمردٌمة فمً رمارٌم ، ال بمدٌمس عمن 
اإلقداو على تحقٌق المتمبلقمً ااحمدة الصمؾ 
ع جبلً، اذلك بؽٌة تفعمٌمس المعمممس المممٌمدانمً 
المشترك اإع قة تمدد داع  اإفش له ابمذلمك 
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 شٌخ آلً ... تتمة

ما هو موقتكم من قرار مجلس األمن الدولً بخصروص مرحراربرة داعرش  -
وجبهة النصرة فً العراق وسورٌا، ومن ثم توجٌه التحرالرف برقرٌرادة الروالٌرات 
المتحدة األمرٌكٌة لضربات جوٌة ضد التنظٌمٌن فً سورٌا، وهل سراهرمرت فرً 

 إضعاف قوتهم على األرض؟
شٌخ آلً: قرار مجلس األمن المدالمً بم مصماص ممحم ربمة داعم  اجمبمهمة 
النصرة ماضع ارتٌ ح لدى حمزبمنم  اعممماو المكمرد فمً ؼمرب، اممن المااجمب 
االممكن مر همة جمٌع األطراؾ المحلٌة ااإلقلٌمٌة االدالٌمة فمً تمطمبمٌمقمه دان 
تردد، اذلك بهدؾ اقؾ صن عة المات اتافٌر ممنم و صمحمً لمتمحمقمٌمق تمؽمٌمٌمر 
دٌمقراطً حقٌقً على ر حتن  الرارٌة. إال أن الضرب ت الجاٌة ال تكمفمً لمدحمر 
اإلره ب م لو ٌرافقه اٌكمله حراك رٌ رً ممجمتمممعمً ممنمظمو اقماة ذاتمٌمة عملمى 

 .األرض ابٌن الشعب
)سرورٌرا، وكرردسرترانرٌرا، ودولرٌرا(  -على وجه السررعرة -ما هو المطلوب -

للتعامل مع داعش، وكٌف تنظرون إلى مطالبة الشارع الكرردي برحرمرل السرال  
لحماٌة كوبانً والمناطق الكردٌة، وما هو السبٌل إلى تنتٌذه فرً ظرل مرمرانرعرة 
الطرف الكردي المسلح الموجود على األرض، وٌرفض وجود أي قوة عسكرٌة 

الكردي، وفً المقابل ٌسمح لتصابرل عسركررٌرة   –غٌره، بحجة االقتتال الكردي 
تابعة للمعارضة السورٌة بالمشاركة فً القتال إلى جرانربره، وال ٌسرمرح ألخرٌره 

 الكرد بالقٌام بواجباته تجاه حماٌة مناطقه وشعبه؟
شٌخ آلً: المطلاب على اجه الررعة ها حشد الط ق ت ااإلمك ن ت لتطاٌمق 
داع  اإٌق ؾ تمدده اضربه، اهذا ٌندرج فً رٌ ق شق الطرٌق أمم و تمحماالت 
دٌمقراطٌة احٌ ة آمنة لشعاب المنطقة اتطاره  الحض ري. أم  الشق الث نً ممن 
رؤالكو، ف ننً أرى اب  تص ر شدٌد، أن ارمتمرمهم س تشمكمٌمس أجمنمحمة عرمكمرٌمة 
ب لنربة لحزبن  ٌعد مق مرة، ف لتزاحو الحزبً االصراع على النفماذ فمً ممجمتمممع 

رٌفً، ارط تعددٌة أجنحة مرلحة  تتبع كذا أحزاب امراكز، ٌنذر بنشاب  -أهلً
 .احتراب دا لً ال مح س

كٌف تنظرون إلى سورٌة المستقبل، وما هً روٌتكم للقضٌة الكردٌرة فرً  -
 سورٌا؟

ال مك ن فٌه  لنظ و المبمعمث  -ط س الزمن أا قصر -شٌخ آلً: رارٌ  المرتقبس
الدماي الشافٌنً، الر قط قٌمٌ ً اأ بلقٌ ً، ال نج ح فٌه  لتاحم  أصمحم ب المفمكمر 
التكفٌري التفجٌري الذي ٌنتهجه تنظٌو الدالة )داع ( اب قمً شمبمكم ت اإلرهم ب 
الع لمً. اإن المد س إلى إٌج د حس للقضٌة الكردٌة فً رارٌ  ٌبدأ باقؾ نمزٌمؾ 
الدو االدم ر فً الببلد اتض فر كس الجهاد لبلارة حس رٌ رً لمؤلزممة الرمارٌمة 
ب شراؾ دالً ٌضمن اإلتٌ ن بنظ و دٌمقراطً تعمددي ال ممركمزي ٌمكمفمس تمممتمع 
شعبن  الكردي بحقاقه القامٌة المشراعة عبر إدارة ذاتٌة للمن طمق المكمردٌمة فمً 

 .إط ر حم ٌة احدة الببلد
هناك تصرٌح الٌوم ألحد قٌادًٌ حزبكم فً كوبانً )مسرلرم شرٌرخ حسرن(،  -

بأنه نتٌجة لسٌاسات حزب االتحاد الدٌمقراطً االقصرابرٌرة وترتررده برالرقررارات 
وعدم التزامه باتتاق هولٌر وتنصله من معظم بنود االتتاقٌة تسبب فً سرٌرطررة 

ألف من أهلهرا،  011داعش على معظم القرز التابعة لكوبانً ونزو  أكثر من 
كٌف تقروون هذا التصرٌح، وهل ٌندرج ضمن التوجره األخرٌرر لربرعرض كروادر 
حزبكم بأن تصرٌحات قٌادة الحزب باتت ال تسٌر فرً نرهرج الرحرزب، وال ترلربرً 
طموحات المرحلة المصٌرٌة التً ٌرعرٌرشرهرا شرعربرنرا الركرردي، واالسرترحرقراقرات 

 المصٌرٌة التً تنتظره؟
شٌخ آلً: ال أذٌع رراً بون ثمة مر ع قدٌمة امرتجدة، من هن  اهن ك، تمرممً 
للنٌس من كٌ ن ااحدة الحزب اانتش ره الجم هٌري فً م تلؾ المن طمق االمممدن 
الكردٌة فً رارٌ ، امدن كبرى كحلب االمبلذقمٌمة ادمشمق، نم همٌمك عمن بملمدان 

 .المؽترب
من جهة آ ر ال أنفً اجاد آراا اانتق دات، اهمذا جم نمب صمحمً فمً حمٌم ة 
الحزب امرتقبس تطاره، فمن حق كس رفٌق حزبً بصرؾ النظر عن التراتمبمٌمة 
التنظٌمٌة أن ٌفتح حر ب ً له فً صفحة الفٌرباك. اٌم رس حقه فً التمعمبمٌمر عمن 

 .رأٌه بحرٌة امرؤالٌة
 SEP 2014 | KDP.info 27  -حاار: عم د برها 

 تتمة” ... عشابرٌة —دٌنو” أحزاب 
، انرى بون من أجس هذه المممصملمحمة المعملمٌم  ، ال بمد 
للمج لس أن تتش رك اال بد للمح ار أن تمتمازر، اذلمك 
أضعؾ اإلٌم ن ، الهذا ال نشعر ب لضعؾ حتى اإن لو 
نرند ظهرن  بوحد ، انعتبر أن الاقاؾ على مر فة ممن 
القاى الرئٌرٌة الكردرت نٌة هً رٌ رتن  رمنممم ررمهم  ، 
الٌس هذا عقاق ً أا تمرداً ، بس حٌن تّدعً المممصملمحمة 

 –ممهممم  كم ن ضمٌمقم ً  -القامٌة رننحنً لنكان جرراً 
ٌصس بٌن ضفتً النهر الكردي ، المٌمرمٌمر عملمٌمه كمس 
الفرق ، اكس المج لس ، اكمس المممحم ار ، إذا كم نمت 
ؼ ٌته  اإلؼ ثة ااإلنق ذ ااإلرن د فً مماارمو المفمٌمضم ن 
االطاف ن، انعتبر أن هذه رٌ رتن  فً التكمتمٌمك لمبملماغ 
الؽ ٌمة المنمهم ئمٌمة ، اهمً تمحمقمٌمق المحمرٌمة االمكمراممة 
ااالزده ر لشعبن  اضم ن مرتقبٍس أفضٍس ألبن ئن  عملمى 

  استراتٌجٌتنا!.أرض كردرت ن الحبٌبة اهذه هً ... 

 األكراد ٌقاومون ... تتمة
اعلق أاجمبلن عملمى إطمبلق رهم ئمن المقمنمصملمٌمة 
التركٌة فً الممماصمس قم ئمبلً إن "المحمكماممة المتمركمٌمة 
اعترفت بونه  ب درت إلى مف اض ت مع داعم ، فمٌممم  
ال تقاو بوي مف اض ت لحس مشكلته  الكردٌة"، مضٌفم ً 
أنه "فً مااجهة هجم ت داع  فً عٌن العرب ٌمجمب 
على الشعب الكردي فً كس ممكم ن أن ٌشمكمس حمٌم تمه 
على ق عدة التعبئة الش ملة االمق امة لملمهمجممم ت المتمً 

إلمى ذلمك، نمجمح المممئم ت ممن الشمبم ن  ."ٌتعرض لهم 
األكراد فً كرر الحمداد عمنمد ممنمطمقمة ممرشمد بمٌمنم ر 
االعبار من تركٌ  إلى رارٌ  للقت س إلى جم نمب قماات 
"حزب االتح د الدٌماقراطً الكردي" فً عٌن العمرب 

 ."فً اجه "داع 
اك ن هؤالا الشب ن ٌصٌحمان "المحمرب المحمرب، 
الحرب من أجس الحرٌمة المحمرب". انمقملمت صمحمٌمفمة 
"أازؼار ؼاندٌو" الكردٌة )ب للؽة التركٌة( أن شمهماداً 
عٌ ن ً رأاا بوو العٌن تعزٌزات تركٌة بم لمدبم بم ت تمنمقمس 
إلى مرلحً "داع " عبر قط رات، اقد رّممى همؤالا 
أرم ا القرى التً تاقمفمت عمنمدهم  المقمطم رات ممنمزلمة 

   4192-11-842*جرٌدة الرفٌر 8 .الدب ب ت االمرلحٌن
 ال لهجرة الكرد ... تتمة

إن جزا كبٌر من المممرمؤالمٌمة لملمحمّد ممن ظم همرة 
الهجرة فً المن طق الكردٌة ٌقع علمى عم تمق المحمركمة 
الكردٌة بكس أطٌ فه ، إذ علٌه  أن تمجمد مم  أممكمن ممن 
الحلاس لمش كس المجتمع افً أقرب اقت، اإال رٌمدفمع 
األمر ب لعدد الكبٌر ممن المكمرد الملمذٌمن مم  زالماا فمً 
من طقهو ص مدٌن إلى التفكٌر ب لهجرة أٌض ً اااللتحم ق 

 ب لذٌن ربقاهو ، اهذا أ طر م  ٌكان. 
إن فقدان المن طق الكردٌة لهذه الط قة البشرٌة ال.. 
الن تعاضه  المك رب الرٌ رٌة التً قمد ٌمحمقمقمهم  أي 
طرؾ من األطمراؾ المكمردٌمة، فم لمممكمرمب األرم رمً 
االكبٌر ااألهو ها  لق جا من التف هو الرٌ رمً لمكمً 
ٌراد االرتقرار فً النفاس كم  على األرض اٌتمعمزز 
مبدأ التمرك ب ألرض  االثب ت علٌه ... ال شك رتكان 
تلك  طاة أر رٌة تتبعه   طاات ٌمكن له  المحمّد ممن 

 ظ هرة الهجرة ا  صًة بٌن فئة الشب ب. 
 ال للهجرة.. نعم للتشبت باألرض.
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األحزاب هً تجمع ت بشرٌة منظممة تمنمظمٌممم ً 
افق هٌكلٌة معٌنمة ، تمحمكمممهم  أنمظمممة دا ملمٌمة ، 
اقاانٌن   صة، ارٌلته  العمس الجم عً، اؼ ٌته  
تحقٌق أهداؾ محددة على األرض، لصم لمح جمهمة 
 -مجتمعٌة ... اللاصاس إلى هذه األهمداؾ المتمً 

تكان بعٌدة امعقدة، اتعرؾ فمً الرمٌم رمة  -ع دة 
ب الرتراتٌجٌة، ال بد من انته ج أر لٌب ا ط ب ا 

  طاات  معٌنة امحددة هً التكتٌك .
الذي ٌمٌز الحزب المن ضس لص لمح المجممم عمة 
عن الدعاات االفلرف ت الدٌنٌة ها النقم   االمنمقمد 
اامك نٌة التجدٌد... االتؽٌٌر فً التكتٌك احتى فمً 
االرتراتٌجٌة نمفمرمهم  . االمذي ٌمممٌمزه أٌضم ً عمن 
العشٌرة ها انت  ب ت تط س حتى الزعٌو .. اعقلٌة 
الجم عة ااترم ع رقمعمة االهمتممم و إلمى أبمعمد ممن 
الممرعمى ! ، ااممكم نمٌمة المممنم ارة فمً المممنمطمقمة 
المرممم دٌمة  م رج حمداد " ٌم  أبمٌممض ٌمم  أرمماد " 
ا  رج حداد " انصر أ  ك ظ لم ً امظلمامم ً " ا 

 "العٌن ب لعٌن" الخ ... 
البعض من البرط ا احتى بمعمض المحمزبمٌمٌمن 
أنفرهو ٌ لطان أحٌ ن  بٌن الحمزب االرمٌم رمة ... 
االتصّاؾ االعشٌمرة ....! ، ااألنمكمى أن بمعمض 
المثقفٌن أٌض ً ٌتصاران ذلك، أا ربممم  ٌمدفمعمان 
بهذا االتج ه دفع ً ، ابمحمرمب همذا المبمعمض ، فم ن 

حزب الاحـدة الدٌمقمراطمً المكمردي فمً   –حزبن  
ال زاس مم رقمم ً مممتمممممرداً عمملممى الممعممرؾ  -رمارٌمم  

الحزبً الر ئد فً كردرت ن ممنمذ مم  ٌمنماؾ عملمى 
ثبلثة عقاد ، اها ُعرؾ اتك ا األحزاب المكمردٌمة 
الصؽٌرة على جمدار أحمد األحمزاب المرئمٌمرمٌمة ، 
االمراهنة علٌه  ، إلى درجة عدو االعمتممم د عملمى 
الذات حتى فً حس مش كله  المتمنمظمٌمممٌمة !. أا مم  
ٌُممعممرؾ كممردٌمم ً االنضممممم و إلممى أحممد المممممحمم ار 
الكردرت نٌمة ، ابمرأي همؤالا فم ن األاان قمد آن 
لحزب الاحدة أن ٌعتزس هذا الدار الذي تممٌمز بمه 
ا أن ٌ ت ر من ا ن فص عداً مرجمعمه )المراحمً( 
اب لت لً طرٌمقمتمه )الصمافمٌمة( اٌمحمضمر أنم شمٌمده 
اجاقته لٌنضو إلى حلق ت الذكر على ؼمرار تملمك 
التً ٌقٌمه  ا  ران... اعلى هذا ف نن  ممطم َلمبمان 
الٌاو بتحدٌد الاالا لهذا المحمار المكمردرمتم نمً أا 
ذاك اإلقلٌمً ، اأن نررو رٌ ر تن  انت ذ ممااقمفمنم  
تحت رقؾ هذا العمرؾ المحمزبمً الرم ئمد المذي ال 
ٌ تلؾ كثٌراً عمن عمرؾ المعمشمٌمرة أٌم و زمم ن ، 
حٌث ك نت كس قبٌلة تبحث عن أنر به  العشم ئمرٌمة 
لتتب هى به  الٌكتب شعراؤه  قصم ئمد المممدٌمح فمً 
رٌد القاو انبله اشه مته احكمته التً ال تمتمجم از 

مق س : من لٌس معً فها ضدي ، اممن  -ؼ لب ً -
ٌقؾ مع فبلن ٌعنً أنه ضد عبّلن ، اعدّا عمدّاي 
هما صمدٌممقمً ، ثمو تمبممدأ نممزاعمم ت الممجمٌممرة عمملممى 
المراعً االم س االحبلس اال تمنمتمهمً .... إن لمو 
 -نرتنجد بهذه العشٌرة اشٌ ه  أا تلك ازعمٌمممهم  

فبل مرتمقمبمس لمنم  ، اال  -أٌض  حرب رأي هؤالا 
عمق قاممً ، اال دعمو مم دي ، امماقمفمنم  لمٌمس 
ح رم ً ، ارٌ رتن  لٌرت ااضمحمة ... اقمد نرمقمط 
ب لتق دو على  ط منتصؾ الملعب ضح ٌم  صمراع 
العش ئر ، كم  رقط بطس فلو " التقرٌر" ٌام ً عملمى 

  ط المنتصؾ فً ملعب األقاٌ ا . 
بصارة ممم ثملمة ممع تمقمرٌمب الصمارة )زاو( 
ٌّو هذا البعض ابمنمفمس األحمكم و مماقمفمنم   قلٌبلً،  ٌق
اماقعن  فً الر حة الكردٌة برارٌ  ، فٌرمتمعمصمً 
علٌهو ارتٌع ب رٌ رة حمزبمنم  فمً المتمافمٌمق بمٌمن 

 -مممثممبلً   –عضمماٌممة المممممجمملممس المماطممنممً الممكممردي 
اارتمرار التااصس االحاار مع حركة المممجمتمممع 

فممً عممٌممن المماقممت،  TEV-DEMالممدٌمممممقممراطممً 
اٌعتبران ذلك مج راةً  اازدااجًٌة ، اكون حزبمنم  
ٌتجم از حمداد المممممنماعم ت! ، اكمون المممجم لمس 
الممكممردٌممة االمممممحمم ار الممكممردرممتمم نممٌممة قممد تممورممرممت 
للتص رع االتض د فٌم  بٌنمهم  ، المٌمس لملمتمحم لمؾ 

 االتش رك من أجس المصلحة القامٌة العلٌ  !.  
نحن من جهتن  ، نقدر ع لٌ ً جمٌع ق دة ارمماز 
حركة التحرر الكردرتم نمٌمة ، انمعمتمز بمدارهمو ، 
اننحنً أم و تضحٌ ت شعبن  فً أجزاا كمردرمتم ن 
األربعة ، اعندم  نمقمؾ عملمى مرم فمة ااحمدة ممن 
القاى الكردرت نٌة الرئٌرٌة ف نن  نح اس أن نمكمان 
قرٌبٌن من كس األطراؾ الشقٌقة ، كم  نتقمصمد أاّل 
نضٌؾ ثقلن  مهم  ك ن متمااضمعم  فمً أحمد كمفمتمً 
المٌزان مق بس الكفة األ رى ، اأال نزٌد المممرم فمة 

بمرأٌمنم    –االشرو ، ألن أقصر مر فة بٌن الكفتٌن 
هً ح لة التاازن ، كم  أنن  افً الاقت المذي ال  -

نتد س ب صاصٌة أحد نح اس أن نح فظ عملمى مم  
ها   ص بن  ضمن الاطن الراري الذي ٌجممعمنم  
بو اة اشرك ا من ؼٌر الكرد ، نحممٌمه ممن نمفماذ 
امص لح الكب ر 8 حمتمى اإن كم نماا كمرداً 8 المتمً 
تنتهك ع دًة حداد الصؽ ر ، انح اس أن نكان فمً 
زمن التج ذب ت ااألزم ت االمممصم لمح  المحمزبمٌمة 
المتن قضة بمث بة العراة الاثقى أا اللُحمة العصٌمة 
على الفصس تمنمع تمقمرمٌمو المكمرد إلمى كمردٌمن أا 
أكراداً متفرقٌن ... إلى برزانٌٌن أا أاجبلنٌمٌمن أا 
ط لب نٌٌن .ال نقدو مص لح أي طمرؾ، ممهممم  كم ن 
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 ثغى اهلل انشمحٍ انشحٍى 
إن الهجم ت الاحشٌة 
إلرهمم بممٌممً داعمم  عممس 
أ اتن  فً كاب نً، جمزا 
من النفٌر الع و االعمداان 
الذي ٌشمنمه االرهم بمٌمان 
علمى شمعمب كمردرمتم ن، 
حممٌممث إن احشممٌممة هممذه 
الهجم ت عملمى كمابم نمً 
اؼرب كمردرمتم ن، همً 
تمممهمممدٌمممد ضمممد شمممعمممب 
كممممردرممممتمممم ن بممممورممممره 
اٌرتهدؾ كرامة اشرؾ 

  .ااجاد شعبن 

ابهذه المن ربة ننم شمد 
جمٌع القاى الكردرت نمٌمة 
أن تضع  بلف ته  جم نمبم  
اتممتمماحممد لمملممدفمم ع عممن 
كممرامممة اأرض احممٌمم ة 
مممااطممنممً كممابمم نممً، الن 
الدف ع عن أرض اشعمب 
كردرت ن ها ااجب ٌمقمع 
على ع تقن  جمٌع  اٌعملما 
عمملممى كمم فممة الممااجممبمم ت 

  .األ رى
كم  نن شمد المممجمتمممع 
الممممدالممممً أن ٌممممتمممم ممممذ 
االجممرااات الضممرارٌممة 
الع جلة لحمم ٌمة كمابم نمً 
اشعب ؼرب كمردرمتم ن 
مممن  ممطممر االرهمم بممٌممٌممن 
النممهممو أٌممنممممم  كمم نمماا لممن 
ٌممتمماانمماا عممن ارتممكمم ب 
الجمرائمو االمفمظم ئمع، لمذا 
ٌجب ضربمهمو ادحمرهمو 

  .فً أي مك ن تااجداا

 مسعود بارزاني
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