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 شؼُاء ضد حسثىب
ٌ
 محيخ

 ىه تسٌدوب إال إصرارًا َثجبتًب ػيى وٍدىب!
من المعروف للقاصي والداني من المهتممم من شمالامسن ال مور  
العام والكرد  منم  لملمج وام  الم مصموحز شمسن دم   المودمد  
الد مقراطي الكرد  في  ور ا هو من أوابم  المدالم من ولمج ودمد  
الدركة الوطن ة الكرد ة كضرور  تار   ة واال متمعمداد لمممواامهمة 
المردلة المقشلة التي تكّهَن شها ُشَع َد همشمو  ر مال المتموم م مر والمتمي 
ااتادت شعَض دو  أورشا الارق ة نمهما مة المقمرن الممماضميز وفمي 
االاتماع المو ع االلت اد  الثاني للد   الذ  لقد شتار خ أوا مر 

كلّ الجهود من أجل عقد مؤتمر وطنينً  مز رفَع اعار"ٖٕٓٓأ ار 
" تنشثق لن  مراعم مة كمرد مة ز دم مف اما  فمي  كردي فً سورٌا

ولدى ا متمعمراض لمودمة واقمع ال ممة المتمي شالغ  ال تامي:" ... 
تع اها الدركة الكرد ة في  ور ا وممهمام شمذ  وممتماشمعمة المامهمود 
الشّنا   إلر ما  أ مت تمعمامم  د ممموقمراطمي أ مو  ممتمشماد  شم من 
اإلطار ن القابم ن )التدالف والاشهة( وكذلك ممن همم  مارامهممماز 

للج طر ق  الدعوة لعقد مؤتمر وطيً كردي سوريأقّر االاتماع 
تسط ر نضا  اعشنا الكرد  في الشالد دفالًا لمن قضم متم  المقمومم مة 

 الد موقراط ة العادلة"

وللج هد  هذا الاعارز لمَ  الد ُ  ك َّ ما شمو معم  لمتمقمر م  
واهات النظر ش ن الد ا  الكرد ة وأطرها القابمة د نمبمٍذز وشمذَ  
اهوداً م لصمة لملمج طمر مق تمامنمِ  المممهماتمرات والمممامادمنمات 
والدرو  اإللالم ة ش ن أطرافها التي ت ششْت فمي شمعمثمر  المامهمود 
وض الها هشاً ز و عج لتول   التناقض الرب  ي المتمث  شالصراع 
مع الاوف ن ة العمرشم مة المنماكمر  لموامودنما ودمقموقمنما لملمج  مواهما 
وولطابها الولو ة في العم  والنضا . وون المتتشَع ل  ا ة د شنماز 
في المراد  الم تلفة التي مرَّ شهاز ل اَد شسن  قمد دمافمظ لملمج ذلمك 
التوا  شك  أمانة وو الٍح. وفي ك  الوقات والظمروفز دمرَح 
الد ُ  للج وضع ودد  الصف الوطني الكرد  شمممقمدممة ممهمامم  
وم ؤول ات  وال   ا ز و ماناً من  شسنها المركم م   ال ما م مة إل ماماد 
دٍ  لقض ة اعشنا المذ  تمعمّرض لملمومشمن والمتمهممم م  والمممامار مع 
العنصر ة للج  د ال لطة المن ة اال تشداد ة الداكمممة فمي  مور ما 
منذ لقودز وُتَعدُّ الرّد المنا   للج واقع التامتمت والمتمامرذم غم مر 
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واألحداث، واستشفاف ممكنات واؼرتاح بدا ل وتوسي  مروحة اخليرااات  الرنرقرد        

  ʺ ػعل إبداعي، يف مجي  اجملاالت
 جاد الكرٌم الجباعً 

فمممي أوا مممر كمممانمممون الو  
لقدت الهم مبمة المقم ماد مة  ٕٗٔٓ

لممدمم   الممودـممد  الممد مممممقممراطممي 
الممكممرد  فممي  ممور مما ااممتمممممالممهمما 
المو ع ز دضره مندوشو كافة دوابر التنظ م في الدا م  والم مار  
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ال  ا ي المنطلق من المصلدة الكرد ة ال مور مة ولمدم انمامرارنما ولمج ممواقمع المتم منمدق فمي 
المداور الكرد تان ةز ونشذنا للمهاترات وأاوا  الر شة والتانج ش ن الاقا ز ودلوتنما الصمادقمة 
لعقد مؤتمر قومي كرد تاني تدضره ك  الد ا  الكمرد متمانم مة لموضمع ا متمراتم مام مة لماممة 
للعالقات ال و ة ش نها وفي م اطشة الرأ  العام شمنمهمام مة وواقمعم مة تمظمهمر دمقم مقمة المممظمالمم 
المرتكشة شدق الاع  الكرد  للج مدى أكثر من قمرن ممن الم ممن لملمج أ مد  أنمظمممة دمكمم 
ا تشداد ة في وطن  التار  ي كرد تان التي ا أتها المصالح اال تعمار ة ز والعمم  لملمج دمّ  
ال الفات الناابة ش ن الد ا  الكرد تان ة لمدى دمدوثمهما شمرول م مؤولمة وأ ملمو  المدموار. 
والدلة للج ان اام الد   مع نف   أوالً ز و ع   لشنا  لالقات أ و ة ممع الدم ا  والمقموى 
الكرد ة والوطن ة ال ور ة والكرد تان ة للج مّر تار    ثان اً ز أكثر من أن تدصج ز ومواقمفم  
مثشتة في نارات  ووثابق  وولالم  المرك  . وتس   اً للج ما تقّدمز وشنا اً للج دلو  ممن ال  
م عود الشر اني رب ت وقل م كرد تان العراقز تلّقج  كرت ر د شنا ال تاذ ممدمي المد من ام مخ 
آلي دلو  ر م ة ل  ار  اإلقل م وأ نَد ول   مهمة العم  للمِّ ام  الد ا  الكرد ة التمي فمّرقمتمهما 
ال الفات شعد فا  اتفاق ة هول ر واله بة الكرد ة العل ا التي كانت مك شاً ا داً لاعشنا المكمرد  ز 
شا تهداٍف  في من اان  أو اٍط اوف ن ة داقد  التي لم توفر اهداً للمنم م  ممنمهما. وشمعمد امهموٍد 
مضن ة ودوارات ولقا ات لد د  مع م تلف الطراف الكرد تان ة وم الي تمقمر م  وامهمات 
النظرز واقتناع الام ع شضرور  التكاتف في هذه الظروف اال تثناب ةز تّم التوق ع للمج اتمفماقم مة 

م التي تعتشر ثممر  امهمود كمّ  الم مّ مر من فمي المدمركمة المكمرد مة ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٕدهوك شتار خ 
شسد اشها ومثقف ها ووطن  ها الم تقل نز أولبك المرتشط ن شقض ة اعشهم والممدافمعم من لمنمهما فمي 

 أدلك الظروف وأصع  الوقات.

شعد هذه ال طو  التار   ة في لّم الام ز لم تهدأ لتلك القوى التي أفالْت اتمفماقم مة همولم مر    
وه بتها الكرد ة العل ا َنْفٌت ولم تَر ل وُنها النوَمز ش  لمملمْت وال تم ا  تمعممم  شمكم  وممكمانماتمهما 
وشو ابلها المتعدد  للج وفاا  اتفاق ة دهوك و نقها في المهد دتج قش  الشد  ش طموتمهما الولمج 
) تاك   المراع ة ال  ا  ة ( التي كانت والدتها ل  ر  للوا ة وتس رْت لن مولدها كثم مراً، ز 
لكن ما  ؤَ ف ل  هوز وشعد تااو  العقشات المصطنعة هنا وهناك وشمفمضم  امهمود الموم مور منز 
ومع ك  ال طا  التي رافقت تاك لها التي كان  عود شعضها لضعٍف في الم مشمر ز ا متمطمالمت 
تلك الاهات المورضة أْن ت لق ذرابع م تلفة تهدُف في اوهرها ولج التاك ك شالعمل ة ووضمع 
العراق   أمام انطالق تطش ق االتفاق ةز وصوالً ولج ولاد  الدركة الكمرد مة ولمج المممرشمع الو ز 

 مرشع االنق ام والمهاترات ووثار  العداوات ش ن الاقا .

وفي هذا ال  اق كان لد شنا نص ٌ  من الهاوم والتدام ز ولعّ  أهمُّ تدامٍ  لل م  همو كم م  
االتهام ول   من اان  شعض أد ا  المالت وتدمم ملم  و َر تموم م م  ممممثملمي ممنمطمقمة كمردا  
)لفر ن( وكوشاني)ل ن العر ( في انت اشات المراع ة ال  ا  ةز وَ وِق التَُّهم ولم م  ممن  مال  
و اب  اإللالم شدون أ  دل  ،،ز وذلك لوا ٍة واضدة وضوَل الامتز هي اإل ا   ولج  مممعمتم  
وال عي لتدا م دوره ونفوذه ز نا  ن أن هذا الد   ل   اٌ  ناصع الش اض في هذا الامسن وال 

  لاس ولج أ ال   شال ة م  بة أو  داو  اللع  للج الدشا  لوا ات د شو ة صو ر  .

الشّد من التسك د مادداً لاعشنا ولألاقا  في الدم ا  المكمرد متمانم مة ول م ماد  ربم مت وقملم مم 
كرد تان العراق ال  م عود الشر اني رالي اتفاق ة دهوك شسن ا تمراَر الشمعمض ممن أدم ا  

 -المالت الوطني الكرد  في  لق العراق   للج طر ق الشد  شالعم  الذ   نتظرناز ونما   مدم 
م ططاِت تلك الاهات التي ناصشت العداَ  لالتفاق ات ال اشقة دتج أ قطتها ز وأن  -ابنا أم أش نا

اتفاق ة دهوك ال وم هي في مرمج ا تهدافها وتهد دهاز في الوقت الذ  ُ طلَُ  ف م  ممن الماممم مع 
العم  شنكران الذات وتااو  الن لات النان ة والمصالح الد شو ة الض قة التمي لمم تمكمْن  مومماً 

 لالااً لمرض أو دالً لقض ة شم توى القض ة الكرد ة في  ور ا.

وننا في د   الودد  الد مقراطي الكرد  في  ور از  نشقج نر م   ا اتنا وفق مما تممملم م  
لل نا ضمابرنا ورؤ تنا وتدل لنا ندُن للواقع الموضولي شما   دم مصلدة اعشنا الكرد  وشلدنما 
 ور ا وأاقا نا في أا ا  كمرد متمان ال مرى ز و موف نمعممم  شمكم  قموانما لمشمنما  لمالقماٍت 
كرد تان ة  ل مة مشن ة للج المنفعة الماتركة واالدترام المتشاد ز ولن ن ضَع ل ة ضموموٍط أو 
وصا ة من هذه الاهة أو تلكز ناشذ ن منطَقي اال تقوا  واال تمعمال  لملمج طمو  الم مطز وأنمنما 
ن تنُد في   ا تنا هذه للج أرض ة صلشة وقالد  اماه ر ة لر ضة  عرفها الامم مع. وشممما أن 
مواقَفنا تعشِّر لن تطلعات اعشنا وتتقاطع مع رؤى وآماِ  اآلالف من الوطن  ن الكرد الم تقملم من 
ومن أصدا  الرأ  والقلمز فإننا  وف نواص  ال  َر للج هذا الدر  لتدق ق أهداف اعشنا فمي 
ْ نا ولملنا من أاملمهما دون تمردد ز وأنَّ همذه المدممملمة  الدر ة وال لم والم اوا ز تلك التي ضدَّ

 الاعواَ  ضدنا لن تد َدنا لن درِشنا مهما َكُشرت ز ولن ت  َدنا وال وصراراً وثشاتاً للج نهانا.

 تصرٌح 
في الوقت الذ  تتم مع فم م  امشمهمات 
القوى التكف ر ة ضد الكرد للج الرض 
ز و نتظر أشنا  وشنات اعشنا الكرد  فمي 
 ور ا ق اداتهم ز إل راع الم مطمج نمدمو 

 ترامة اتفاق "دهوك" ... 

وفي الوقت الذ   منمشمومي فم م  لملمج 
القوى والتامعات والد ا  ال م ما م مة 
واممالممة ثممقممافممة الممدمموار وقممشممو  اآل ممر 

 والتاارك والعم  الماترك ... 

وفممي المموقممت الممذ  كممانممت قمم مماد  
ومنظممات دم شمنما ممنماموملمة شمالمتمداشم مر 
والترتم مشمات المال ممة لمعمقمد اامتمممالمهما 

 المو ع ... 

في هذا الوقت شالذات انكّ  المشمعمض 
من دا   المالت الوطني الكرد  للمج 
تممثم م  وو مرا  م مردم مة هم  ملمة فمي 
لممروض مممتممالدممقممة ولممشممر اإللممالم ز 
مفادها أن الشعض من أطراف الممماملمت 

-TEVقد أدلج شصوت  لصمالمح قمابمممة 
DEM   في انمتم ماشمات ا متمكممما  لمدد

ألضا  المراع ة والتشر همذه الم مطمو  
 رقاً للمواث ق و  انة للعمهمد، ز ولملم م  
وفي  طو  غ ر مد وشة العواق  وام  
الُمصادرون لقرار المالت التهمة لثالثة 
أد ا  شع نها من شم منمهما دم شمنما دم   
الودد  الد مقراطي الكرد  في  ور ا " 
 ك تي" وات ذوا شدقها قرار اإلشعاد لمن 
المالت المكمرد  وذلمك دون أ  رادع 

 ِقَ مي أو اعور شالم ؤول ة. 

ندن كد    م ما مي  مؤممن شمممشمدأ 
تول   المتمنماقمض ال ما مي لملمج  مواه 
و عتشر مصلدة الك  فموق مصملمدمة أ  
طرف شمفرده ز شادر و اهم شفالل ة فمي 
تس  ت همذا الممماملمت نمفم م  وكمان لم  
دضمموره الممالفممت فممي كممافممة ممماممال مم  
الفرل ة كممما فمي المتمدمضم مر التمفماقم مة 
دهوك التار   ة. في الوقت المذ  نمعملمن 
ف   أن معركة المكمرد الم موم لم م مت فمي 
المتممفماصمم م  والممام بمم مات وأن تصممو ممت 
الشعض لقابمة ار ك  شدالً من دل مفم  قمد 
 كون نكوثاً شالعهد لكنم  ال  مرتمقمي أشمداً 
الج تهمة ال  انة ز في نفت الوقت نعملمن 
للمأل أن تاماو  االلمتم اممات ال مالقم مة 
ل  ت من ثقافمة دم شمنما ز وأن المدم   
  مشمقمج وفم ماً فمي المعممم  وفمق فمدموى 
ومضمماممم ممن اتممفمماقمم ممة دهمموك وممملممتمم ممماً 
شالمراع ة ال  ا  ة ز وأن الذ ن صوتموا 
لو ر مراد هم هم أنمات غم مرنما أرادوا 

 3  »........من ورا  فعلتهم توت ر 
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الاوا  شعد صمفموهما و ملمط 
الوراق شمممعمممد فمممر هممما ... 
أرادوا الممنمم مم  مممن الممعممممم  
الماترك وممن اتمفماق دهموك 
والمراع ة المناود  كما ممن 
دور د شنا ومصمداقم متم  فمي 
الممعممممم  الممممماممتممرك ورؤ ممتمم  
ال  ما م مة ز لم مرضموا شمذلمك 
ن لة النا الد ش ة ول  مدمموا 
شها أامنمدات ال تمر مد الم م مر 
لاعشنا ز وللج هذا فإن اله بة 
الق اد ة لد شنا في ااتمممالمهما 
المممممو ممع قممد تممنمماولممت هممذه 
التطورات شمإ مهما  ووقمفمت 
للج نتابمامهما ال ملمشم مة لملمج 
م ممتممقممشمم  الممعممممم  الممممماممتممرك 
واهود ترت   الش ت المكمرد  
ز وتامممكممملمممت شمممقمممرار ممممن 
االاممتممممماع المممممو ممع لمماممنممة 
للمتاشعة والمدفماع شم مصموح 
قرار المالت الاابر الذ  لمم 
 عمر الهممم مة المالبمقمة لمدور 
واممهممود رالممي االتممفمماق وال 
لمملممقمموى الممكممرد ممتممانمم ممة الممتممي 
شمماركممتمم  ز كممممما لممم  ممدممتممرم 
ماالر أشنا  اعمشمنما المكمرد  
الذ ن ردشوا شاالتفاق ولقمدوا 
لممملممم ممم  اآلمممما  ز والمممذ 

) القرار ( كان موضع أ مف 
وودانة من قش  المامتمممعم من . 
كما دف الماتمعمون قم مادات 
وقوالد الد   للج المتمدملمي 
شممالممدممكمممممة والممرو ممة ولممدم 
االنارار ولمج ردود الفمعما  
واال ممتمممممرار فممي لممالقممات 
الد   اإل ااش ة والدوار مع 
ام ع الطمراف والمفمعمالم مات 

 شما ف ها مكونات المالت. 

كننل الننجننهننود مننن أجننل 
تننوحننٌنند كننلننمننة الننكننرد عننبننر 
اتننقننا"ننٌننة يدهننو ي فننً هنن   
الظروف الد"نٌنقنة واقرتنقناء 
بالعمل الحزبً إلى مستوٌات 
أر"ى تلبً طموحنات شنعنبنينا 
فننً اادارة النن اتننٌننة ضننمننن 

 الوطن السوري.

ٕ  /ٔ  /ٕٓٔ٘ 

 الهٌئة القٌادٌة

لننننننحننننننز  الننننننوح نننننندة 
النندٌننمننقننراطننً الننكننردي فننً 

 سورٌا ) ٌكٌتً (

 ادلصبحل االقتصبدٌخ ادلشرتمخ ثني رَسٍب َترمٍب

 تطغى ػيى اخلالفبد اىسٍبسٍخ

شعد ات اذ دو  االتداد الوروشي وشعض الدو  الورش ة منها الوال ات المتدد  قراراً شمفمرض لمقموشماٍت 
اقتصاد ة شدق رو  ا ش ش  تد لها الع كر  في الا   الارقي ذات الوالش ة الرو  ة من دولمة أوكمرانم ما 
ها ولج أراض ها في  اشقة اد د  و طو  ا تف ا  ة أثارت دف مظمة  وادتاللها لاش  ا  ر  القرم قشلها وضمِّ

 الدو  الورش ة وامتعاضهاز وت ششْت في وقدامها للج فرض تلك العقوشات الماار ول ها.

ونظراً للتسث ر الكش ر لمث  هذه العقوشات للج االقتصاد الرو ي ف ما لو تّم تطش قها شدقةز شادرت الق ماد  
الرو  ة ولج اللاو  لاارتها الورش ة ترك ا التي تامعها لالقات اقتصاد ة متااشكةز والتي ت تورد نصمف 
ادت ااها من الطاقة والوا  من رو  از وقام الرب ت فمالد ممم مر شموتم من لملمج رأت وفمٍد دمكموممي رفم مع 
الم توى ش  ار  أنقره في الو  من اهر كانون الو  المامار  ووّقمع المعمد مد ممن المعمقمود واالتمفماقم مات 
التاار ة والماار ع الصنال ة ش ن الشلد ن التي من اسنها الت ف مف ممن وطمس  تمسثم مر المعمقموشمات المومرشم مة 

 المفروضة للج شالده.

من اانشهاز وللج الرغم من كّم ال الفات ال  ا  ة شم من المشملمد من فمي المعمد مد ممن المقمضما ما المدولم مة 
واإلقل م ة وللج رأ ها القض ة ال ور ة التي تتعام  معها ك  وادد  منها شمنظور م تلفز وادت تمركم ما 

الورش ة   دم مصالدهاز فقامت من اهة شفرض شعض الامروط -أّن الوضع الم تادَّ في العالقات الرو  ة
% شدً  من أو  العام المقش  والدصو  لملمج لمقمود ٙللج الاان  الرو ي منها  فض  عر الوا  شن شة 

ونااب ة لتا  د شعض المالل  والصاالت الر اض ة الكشرى في رو م ماز وا متمممرار المعممم  فمي ممفمالم  
 أوكو و النوو  انو  الشالد إلنتا  الكهرشا  في ترك ا. 

وال أّن ما فااس الام ع هو القرار الذ  أللن لن  شوت ن في أنقره والقاضي شإلوما  مامروع نمقم  الموما  
الرو ي الم ا )ال    الانوشي( شالناش   لشر قاع الشدر ال ود ولج شلوار ا ومنها ولج أوروشا الاممالم مةز 

مملم مار  3ٓوا تشدال  شماروع آ ر  وص  الوا  الرو ي لشر الشدر ال ود ولج ترك ا وشكم ة تم  مد لمن 
و صرف المشماقمي فمي أوروشما المتمي ال ت متمطم مع  ٖمل ار م ٗٔ نو اًز تس ذ منها ترك ا دااتها الشالوة  ٖم

 غالش ة دولها الع   شدون الوا  الرو ي.

لم  مض وقت طو   للج لود  الوفد الرو ي من أنقره دتج دمط وفمٌد لما  الممم متموى ممن االتمدماد 
الوروشي ضمَّ كالً من ف د ر كا موغ ر نيز المممممثملمة ال مامم مة لمالتمدماد الوروشمي لملمامؤون الم مارام مة 
وال  ا ات المن ة وناب  رب ت المفوض ة الوروش ةز و موهمان همانز ممفموض االتمدماد لامؤون  م ما مة 
الاوار الوروشي ومفاوضات التو عز و ر  توت  ت ل ان د تز مفوض االتداد لملممم مالمدات اإلن مانم مة 
وودار  ال مات ردالَ  في أنقره ل طل  من ترك ا التعاون مع االتداد لتنف ذ العقوشات الممفمروضمةز مام مراً 
أن العقود واالتفاق ات المشرمة معها   فف لنها تسث ر العقوشمات المومرشم مة وتمفمقمد امدواهماز وال أن تمركم ما 
رفضت التعاون وأللمت الوفد الوروشي شسنها ل  ت لضواً في االتداد الوروشي ول  ت ملمَ ممة شمتمنمفم مذ 

 قرارات اتداد هي ل  ت لضواً ف  ز مؤكد  شسنها  وف تلت م شاالتفاق ات والعقود المشرمة مع رو  ا.

 تضح ال اً لمق لالقة وتراشط االقتصاد شال  ا ةز تلك العالقة التي  مام  أْن نمتموقمف لمنمدهما نمدمن 
الكرد مل اً ونتعلم منها الدروت والعشرزلنها كانت للج الدوام وددى ال شا  ال ا  ة لموقمولمنما ضمدم مة 

 المصالح الدول ة واإلقل م ة.
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دولةز ش اًنا مامتمرًكما  ٓٙأصدر اركا  التدالفز المااركون من 
في أو  ااتماع للج المم متموى المو ار  فمي شمروك م  لملمتمدمالمف 

 الدولي لمدارشة دال .
 و ار  ال ارا ة الم رك ة
 مكت  المتددف الر مي
 شروك  ز شلا كا

 ٕٗٔٓكانون الو /د  مشر  ٖ
 
. ااتمع  تون ار ًكا شناً  لملمج دلمو  ممن و  مر الم مارام مة ٔ

الم رك ة اون ك ر  إلارا  مااورات مموضمولم مة فمي الماملم مة 
العامة الولج للج الم توى الو ار  للتدمالمف المعمالمممي لمممدمارشمة 
تنظ م دال ز في شمروك م ز شملمام مكما. وقمد ألمقمج ربم مت المو را  
العراقي د در العشاد ز والمشعوف ال اح للرب ت شاراك أوشاما ولمج 
التدالف الانرا  اون أل نز وممثلون شار ون من اركا  المتمدمالمف 
 طاشات  ال  هذه الال ة العامة الهامةز ولرضوا آ ر الم تادات 
دو  التقدم الذ  أدر ه التدالف والمعا  ر التي  ا  اال تناد لل هما 

 في الاهر المقشلة.
. ألاد اركا  التدالف التسك د للج الت امهم شمالمعممم  ممًعما فمي ٕ

وطار ا ترات ا ة ماتركة ومتعدد  الوا  وطو لة المد لملمدمط ممن 
قدرات تنظ م دال  وولداق اله  مة ش . وقرر المااركون أن اهود 
التدالف الدولي  ام  أن تمركم  لملمج لمد   مطموط وراماد مة ممن 

 الاهود وهي:
 = دلم العمل ات الع كر ةز وشنا  القدرات والتدر  ؛

 = وقف تدفق المقاتل ن اإلرهاش  ن الاان ؛
 = قطع  ش  وصو  تنظ م دال  ولج الما  والتمو  ؛

 = معالاة لمل ة اإلغاثة اإلن ان ة وال مات المرتشطة شها؛
=  فضح الطش عة المدمقم مقم مة لمتمنمظم مم دالم  )و المة الامرلم مة 

 ال د ولوا ة لن (.
. وأاار المااركون ولج أن ام ع ألضا  التدالمف   ماهمممون ٖ

في  ط أو أكثر من  طموط المامهمود همذهز وقمرروا ممواصملمة همذه 
الم ماهمممات وتمكمثم مفمهماز شممما  متممماامج ممع المقمدرات والولمو مات 

 والقرارات الوطن ة.
. وأاادوا كذلمك شمالمدور المقم ماد  المذ  اضمطملمع شم  امركما  ٗ

التدالف لدمج التعاون للج طو   طوط همذا المامهمدز لمكمي تاممم  
الكو ت التي ا تضافت مؤتمًرا دو  ددض ومكافدة ر الة تمنمظم مم 

ز ٕٗٔٓتامر ممن الو /أكممتمموشمر  2ٕ( فممي ٘دالم  ) ممط الممامهممد 
والشدر ن التي ا تضافت مؤتمًرا دمو  ممكمافمدمة تمممو م  اإلرهما  

ز والمومر  المتمي ٕٗٔٓتار ن الثاني/نوفمشر  3( في ٖ) ط الاهد 
 ت تض ف االاتماع الو  لمامولة لم  المنتدى العالمي لمكافدة 

كمانمون الو /د  مممشمر  ٘ٔاإلرها  دو  المقاتلم من الامانم  فمي 
. كما أااروا ولج مؤتمر التن  ق النااح للتدمالمف المذ  لمقمد ٕٗٔٓ

ولمج  ٕٔفي مقر الق اد  المرك  ة الم رك ة  ال  الفتر  الممتد  من 
 مشم مر  ٕٓٓز ودضره أكمثمر ممن ٕٗٔٓتار ن الثاني/نوفمشر  ٕٔ

 دولة ار كة في التدالف. ٖٖت ط ط من 
. أكد المااركون أن الدملة العالم ة الاار ة لمممدمارشمة تمنمظم مم ٘

دال  شدأت تظهر ودرا  نتابج ملمو ة. فقد تم وقف  دف تمنمظم مم 
دال  في  ور ا والعراق. وشمدأت اآلن المقموات المعمراقم مة وقموات 
دكومة وقل م كرد تانز شدلم من الضرشات الاو ة للتدالفز ت تعم مد 
الراضي في العراق. وأااد المااركون شالاهود التي  شذلها الام م  

اللشناني في مكافدة تنظ م دال ز ما ر ن ولج أن المتمعماون المدولمي 
 عرق  لمل ة تمو   التنظ م وتانم مد أفمراد لم . وال أن الممماماركم من 
أكدوا أن الدملة الناادة ضد تنمظم مم دالم   موف ت متمومرق وقمتما 
طو الًز و تتطملم  ا متماماشمة م متمداممة وممودمد  وممنم مقمة. وألماد 

 المااركون التسك د للج الت امهم الطو   المد شهذا الاهد.
. أكد المااركون الت امهم الرا خ شتنف ذ قرار  ماملمت الممن ٙ

و اصة الدكام المتعملمقمة شمممكمافمدمة تمدفمق  12ٕٔو 1ٕٓٔالدولي 
المقاتل ن اإلرهاش  ن الاان ز وقطع  ش  تمو   دال  وغم مره ممن 
المامولات اإلرهاش ةز وفضح ال د ولوا ة العمنم مفمة المتمي  متمشمنماهما 
تنظ م دال  في ام ع أندا  العالم.  مكن للمنظمممات اإلقملم ممم مة أن 
تلع  دوًرا مهما لدلم تنف ذ همذه الهمداف. كممما أاماد الممماماركمون 

أ ملمو / مشمتمممشمر  1)   12ٓٗأ ًضا شقرار اامعة الدو  العرشم مة رقمم 
 ٘ٔ( وش ان شمار مت )ٕٗٔٓأ لو / شتمشر  ٔٔ( وش ان اد  )ٕٗٔٓ

( وش مان ربم مت مماملمت الممن المدولمي لمدلمم ٕٗٔٓأ لو / شتمشر 
(. كممما أكمدوا لملمج ضمرور  ٕٗٔٓأ ملمو / مشمتمممشمر  3ٔالعراق )

ا تمرار الدلم الدولي ا تااشمة لملمر مالمة الممموامهمة ممن المدمكموممة 
ولمج الممم المممتمدمد  لمطملم   ٕٗٔٓأ لو / شتمشمر  ٕٓالعراق ة في 

الم الد  الدول ة للتصد  لتنظ م دال . توفر همذه الموثمابمق  مامالً 
تس   ً ا للتصد  العالمي المودد لتنظ م دال ز وهذه الوثابق أرفقت 
هنا كمراع. كما رد  المااركون شالم الد  الثناب ة ولج المدمكموممة 
العراق ة التي تام  المعدات والتدر   لتقد م الدلم لمهما فمي دمرشمهما 
ضد تنظ م دال  للج الندو الممطملمو  فمي وثمابمق مماملمت الممن 

 الدولي المذكور  ألاله.
. رد  المااركون للج ندو  اح شمدا لة ربم مت المو را  1

العراقي د در العشاد ز الذ  قدم لرًضما مموامً ا لم مطمة دمكموممتم  
الرام ة لددر تنظ م دال  من  ال  الاممع شم من المتمداشم مر الممنم مة 
وال  ا  ة واالقتصاد ة. ورد  المااركون أ ًضما شمدمضمور و  مر 
ال ارا ة العراقي اشراه م الاعفر  وو  ر المدفماع  مالمد المعمشم مد . 
وألر  المااركون لن دلمهم الكام  للدكومة المعمراقم مة وردمشموا 
ششرناماها الوطنيز الذ    عج ولج تلش ة ادت ااات وتطلعات امم مع 
مكونات الماتمع العراقي. وفي هذا الصددز أثنوا للج امهمود المقماد  
العراق  ن المشذولة في  ش   ولاد  واراك ام ع الطموابمف المعمراقم مة 
في العمل ة الد مقراط ة وداد ال كان المدل  ن للدفاع لن أراض مهمم 
ودما تها من تنظ م دال  وغم مره ممن المممامممولمات المممتمطمرفمةز 
شالتن  ق مع الدكموممة المعمراقم مة. وأامار الممماماركمون ولمج المتم ام 

 15 »الدكومة العراق ة شمواصلة اهودها الرام ة ولج ......... 

 ثٍبن مشرتك صبدر ػه اىشرمبء يف اىتحبىف اىدَيل حملبرثخ داػش
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شدلوً  من المرك  الكرد  للدرا ات واال تامارات المقمانمونم مة ـ 
 ا ا ـ ز وشهدف تدر   القضا  والمدامم من والمدمقموقم م من فمي  ملمك 
القضا  وتد  ن  شراتهم شمنطقتي لفر ن وكوشانيز تم تنظم مم دور  
تدر ش ة كوراة لم  لعدد من القانون م منز وذلمك فمي ممد منمة أضمنم  

 ٕٗٔٓ/ٔٔ/ 2ٕـ ٕٗالترك ة 

املت الدور  مداضرات قانون ة ق مة وُممفم مد  ممن قمشم  أ ماتمذ  
 Dr. Otto Mllnann - Dr. Kenneth / م تص ن في القانون

Scott /   وشإدار  ال تاذ ن فمو   د ملمشمر وممدمممد مم مروز دم مف
رك ت للج مواض ع لد د  )ُمقارنًة مع الواقع القانونمي والمقمضمابمي 
في كانتون لفر ن( ك  اد  القانون وا تقاللم مة المقمضما  وضمممانمات 
المداكمة العادلة وتنظ م المداكم ومواض ع  اصة شالمعا  ر المدولم مة 
لدقوق اإلن ان ووارا ات المداكم الاناب ة الدول ة ش صوح ارابم 

 ...در  وارابم ضد اإلن ان ة والتطه ر العرقي و اإلشاد  الامال ة

د ف تم النقا  شإ ها  وشاد ة دو  الوضع القانوني لملمممنمطمقمة 
ومدى اد ة الدكام والقرارات التمي تصمدرهما ال ملمطمة المقمضمابم مة 
التاشعة لإلدار  الذات ة في لفر نز وماه ة آل ات تنف ذها ومدى  م ماد  
القانون وا تقالل ة ودم ماد مة المقمضما ز و مالممة  م مر المممدماكمممات 
والمعا  ر القانون ة واالنعكا ات ال لش مة لملمج أرض المواقمعز وهم  
ُتمارت ال لطة القضاب ة الناابة لملها شا متمقماللم مة ودم ماد مةز وهم  
تؤمن مداكمات لادلةز ومما همو دور المقمانمون فمي اإلدار  المعماممة 
وماه ة ك ف ة   ر وارا ات المداكم وتنظ مهاز وما هو مدى ادتمرام 
دقوق اإلن انز وما هي الممعما م مر المقمانمونم مة المُممتمشمعمة شم مصموح 
ضمانات دما ة دقوق اإلن انز ووارا ات التدق مق ل ملمطمات ودار  
المر الواقع في وتشماع مامروع قضمابمي ودم مد المامانم ز ومما همي 
االنعكا ات ال لش ة للممار ات الال قانون ة والتااو ات التي ُترتكم  
شدق المواطن ن شكافة مااالت الد ا  ال وم ة ز و المة تطش ق مشادئ 
العدالة االاتمال ةز ووارا ات التوق ف والتدق ق والمعاملة شمالمقم مو  
وأ ال   التعذ   من أا  الدصو  للج معلومات مماز دم مف واقمع 

 .الفرا  القانوني الناتج لن الفرا  ال  ا ي

الاد ر شاالهتمامز وشدا  الماارك ن في ورامة المعممم  المقمانمونم مة 
للمالدظات واالنتقادات وش ان أوا  ال ملم  المقمانمونمي شموم مة المفمابمد  
المممممراممو  مممن  ممال  ت مملمم ممط الضمموا  لمملممج الممامموانمم  ال مملممشمم ممة 
والتااو ات الو ر المقصود  والمممقمصمود  المُممتمكمرر ز ومما  مرافمق 
وارا ات التدق ق من ممار ات غ ر قانون ة ُت  د من شف المفموضمج 
والعشث ة شدقوق النات شع داً لن المعا  ر القانمونم مة المعمادلمة و م ماد  
القانون وا تقالل ة ود اد ة القضا ز شد اً شمتمامكم م  ممدماكمم الامعم  
وكفا   كوادرها وااللتماد للج مشادئ العدالة االاتمال ة في وصدار 
أدكام وقرارات غ ر  ل مة شع داً لن مشادئ   اد  القانون والمفمصم  
ش ن ال لطات واال تقالل ة والمدم ماد مة والمنم اهمة والمرقماشمةز ممروراً 
شتكر ت أوا  ال ل  في   ر وارا ات المداكمة الماوشة شمال مطما  
الامة لعدم االلتماد للج معا  ر قمانمونم مة واضمدمة تمدمتمرم دمقموق 
اإلن ان كُمعتق  أو ُمدتا  أو ُماتش  ش  أو ُمدلج لل م  )كمااللمتمقما  
العاوابي االلمتمشماطمي دون ممذكمر  قضمابم مة والمممعمامملمة شمالمقم مو  
والتعذ   شم تلف أاكال  وانتمهماك دمقموق اإلن مان شامكم  واضمحز 
وا ت دام أ ال م  غم مر قمانمونم مة لملمدمصمو  لملمج ممعملموممات مماز 
وااللتماد للج اإلدانة أصالً شدالً من الشرا   ا تثناً  كمشمدأ قمانمونميز 

 ...وا د اد داالت الف اد الماليز ووارا ات المداكمات غ ر العادلة

للماً أن المداضر ن أشدوا مالدظات وتوص ات ممن أام   ملمق 

 :ش بة قانون ة  ل مة وُمف د  للمنطقة أهمها

ضرور  االلت ام شمشادئ   اد  القمانمون وا متمقمال  ودم ماد مة  -ٔ
 .القضا 

ضرور  تفع   وتطو ر الواقع القانوني ممن  مال  االلمتممماد   -ٕ
للج معا  ر قانون ة تدترم دقوق اإلن ان وا ت مار أكمثمر ممن نمظمام 
قانوني  عتمد للج مامولة من اللراف والمشادئ القانونم مة شمرؤ مة 

 .قانون ة تس ذ شالد شان الوضع ال اح والمدلي للمنطقة

ضرور  العم  شموا  قانون  اح لتنظ م ال لطة القضاب ة   -ٖ
في تاك   المداكم وتطو رها وتفع لهاز والعم  شا تقالل ة ودم ماد مةز 
وتع    وارا ات المداكمممات المعمادلمة وااللمتممماد لملمج المكمفما ات 

 .والن اهة والافاف ة والمدا شة والرقاشة الدق ق ة

ضرور  العم  للج ونها  داالت اال تفا  الق ر  والتعذ م   -ٗ
وا تعما  الق و  المفرطة والمتممم م م  وضمممان دممما مة المممواطمنم من 
المدن  ن وممار تمهمم لملمدمقموق والمدمر مات شمسممان وتمطمشم مق  ملم مم 
ومنضشط للقانون وفق مشادئ   اد  القمانمون ولمدالمتم  وا متمقماللم متم  

 .والفص  ش ن ال لطات شع داً لن الف اد المالي وال  ا ي واإلدار 

االلتماد للج المور المف مد  فمي المعممم  المقمضمابمي ووتمشماع  -٘
وارا ات قانون ة منضشطة )كالمتموثم مق المورقمي المممكمتمو  لملموقمابمع 
وتوف ر الدلة الاناب ة المتطور  في التدل   للصور ومقاطع المفم مد مو 

 .)..وال شرات الطش ة والشصمات المفتقد  دال اً 

ضرور  االلتماد لملمج نمظمام ممالمي  ماح شمالمقمضما  دون  -ٙ
 .اال تالط شالنظام المالي لإلدار ز وو ااد موارد قانون ة للد  نة

وتم ا تتام الدور  التدر ش ةز شتق م مم ورامة المعممم  لملممماماركم من 
والمرك  من  ال  ا تش ان ورقي ممكمتمو ز وتمم تمو  مع الامهمادات 

 .للج الماارك نز وأُ ذت الصور التذكار ة

  Dr. Otto Mllnann ربم مت المممدمكمممة اإلدار مة االتمدماد مة
اللمان ةز ولم  في منظمة التعماون االقمتمصماد  واالامتمممالمي فمي 
المالت اال تاار  للقضا  اإلدار  وقاض اً فمي ممدمكمممة اإلدار مة 

 ....لدقوق اإلن ان

  Dr. Kenneth Scott مدلي لام المدكمة الاناب ة ال اصمة
لاماً وم الد المدلي العام المر كيز وممدلمي  ٗٔش وغ الف ا لمد  

ممدمكمممة امر مممة قمتم   اح شالمدكمة الاناب ة ال اصة شملمشمنمان ) 
 الدر ر ( ... الرب ت رف ق 

قٍم َرشخ ػمو حُه اىتىمٍخ اىقضبئٍخ َتطٌُر اجلٍبز اىقضبئً 
ُ
ٌبسب.. ت

 مىظمخ اخليٍح تؼقد مُوفراوسٍب اخلبمس
تدت اعار ) تو  ع دابر  لم  المنظمة و   اد  فعال ة المعممم  
الد شي والاماه ر  ( لمقمدت ممنمظمممة الم ملم مج لمدم   المودـمد  
كونفران ها االلت اد  ال امت ) كونفرانمت كموشمانمي ( فمي أوابم  

 ز واا  في شال  صادر لن  : ٕٗٔٓكانون الو  
كرر الكونفرانت التسك د للمج ضمرور  المتم ام اممم مع المرفماق 
شالقوان ن والنظمممة المنمافمذ  فمي شملمدان تمواامدهمم وو ماماد الصم م  
التنظ م ة المتوافقة مع أوضاع هذه الشلدان ... ودلما المكمونمفمرانمت 
ام ع الرفاق االشتعاد لن الفرد ة وااللت ام شمال مت المتمنمظم ممم مة ز 

د ف أن اال تالفات ال  ا  ة والتنظ م ة  ممكمن ممنماقامتمهما ودملمهما  
دا   الطر التنظ م ة  ول م مت لملمج االلمالم وممواقمع المتمواصم  

 . االاتمالي
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 اإلرٌبة ػيى أثُاة ػفرٌه
،  3125/    23/    32ظننهننٌننرة ٌننوم ا حنند 

و"عت عملٌة ايتحارٌة تقجٌرٌة إرهابٌة بواسطة 
سٌارة منقنةنةنة "نر  حناجنز لنوحندات حنمناٌنة 
الشع  فً أحد مداةل منينطنقنة عنقنرٌنن ، "نر  
مقرك "رٌة "اطمة ، فأدت إلى استشنهناد أربنعنة 
مقاتلٌن من القوات الكردٌة وهم )أمٌينة ٌنوسنف 

 2334 -، برٌتان شٌخ منحنمند  2321حل   -
"نرٌنة  2331 -"رٌة مٌدايكً ، منحنمند حنمندو 

"نرٌنة "سنطنل  2323 -"طمة ، عنمناد منحنمند 
جيدو ( ، وآةرٌن مديٌٌن وعدٍد من النجنرحنى ، 

 كما ةلقت أضرار مادٌة. 
ووسننط اسننتننيننكننار وشننجنن  أهننالننً عننقننرٌننن 
وفعالٌاتها السٌاسٌة واقجتماعنٌنة ، تنم تشنٌنٌن  
جيازات الشنهنداء إلنى منقنبنرة منتنٌنينا بنحنضنور 
اآلقف ميهم ومشناركنة وفنٍد "نٌنادي منن حنز  

 الوح دة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا .
ه ا و"د أصدرت ميظمة الحز  فً عنقنرٌنن 
بٌاياً ، جاء فٌه : ي يدٌنن ويسنتنينكنر بشندة هن ا 
العمل ااجرامً الجبان والن ي لنم ٌنمنت بصنلنة 
بنناايسننايننٌننة وق ٌننةنندم أواصننر ا ةننوة وحننرٌننة 
الشعو ، وفً الو"ت يقسه يياشد كنافنة النقنو  
الوطيٌة الةٌنرة إلنى تنحنمنل مسنؤولنٌناتنهنم فنً 
محاربة اارها  بكافة أشكنالنه والن ي ق ٌنمنٌنز 
بنٌننن أحنند، كننمنا ينتننرحنم عنلننى أروا  الشنهننداء 

  ي.ويتميى الشقاء العاجل للجرحى

 أمسٍخ شؼرٌخ مُسٍقٍخ غىبئٍخ 
 يف ػبمُدا

أ"نامنت منينظننمنة طنلنبننة حننز  النوح نندة فننً 
عامودا أمسٌة شعرٌة غيائٌنة منوسنٌنقنٌنة تنحنت 
عيوان ) ٌوم من أجل روج آفنا ( ، فنً منركنز 
كنننمنننال دروٌنننم ٌنننوم النننجنننمنننعنننة النننمنننصنننادف 

، حٌث بدأ الحقل بد"ٌقة صمنت  31/23/3125
على أروا  شهداء النونورة السنورٌنة وشنهنداء 
الكرد وكردستان ، تالها كلمة ترحٌبٌة منن "نبنل 
عرٌقة الحقل الطالبنة ) لنٌنالف عصنام عنارف( 

وتلتها كنلنمنة منينظنمنة طنلنبنة ر ، بالحضور الغقٌ
الوحدة من "بل النطنالن  )زٌنور حنف ٌنوسنف ( 
ٌّن مضمون القصائد التنً النقنٌنت  ال ي وضح وب
فً ا مسٌة بما تبٌنن ةنط سنٌنر طنلنبنة النوحندة 

 . وتموٌلٌهم  هدافهم
وبدأ الشاعر ا ستنا  )حسنٌنن حناج "ناسنم( 
بإلقاء "صائد  م  مقطوعات موسٌقٌة منن "نبنل 
فر"ة شرموق للقنلنكنلنور النكنردي النتنً أطنربنت 

تندعنو لنتنوحنٌند الحضور ، تلتها أغايً "ومٌة 
الصف الكردي ، كما ألقٌت أغيٌة عن بسالة 
 وصمود أهالً كوبناينً والنقنوات النكنردٌنة

YPG  والبٌشمركه . واةتتم الحقل من "بنل
عرٌقة ا مسٌة بكلمات شكر لن  منن حضنر 
ا مسٌة من شعراء ، شةصٌات، مينظنمنات، 
طلبة، أحزا ، وشكر ةاص للشاعر وفنر"نة 
شننرمننوق ومننركننز كننمننال دروٌننم ووسننائننل 

 اقعالم ...

 مؤسسخ اىيغخ اىنردٌخ تقٍم حفو خترج ىطالثٍب يف قبمشيً

أقامت مؤ  ة تعل م ودما ة اللوة الكرد ة في  ور ا )لانة نف (ز دف  ت ر  لمامولمة 
قامالي  وم الامعة الممموافمق فمي   –من طال  اللوة الكرد ةز في قالة الاه د   ل مان آد  

مز دضره وضافًة ولج الطال  المت را ن لدد ممن الموفمود والام مصم ماتز ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕٔ
كوفد اتداد الكتا  الكردز منظمة ماف لدقوق اإلن انز مرا لي لمدد ممن و مابم  اإللمالم 
) فضاب ة أور نتز ار د  شو ر ز ..(ز ال متماذ مصمطمفمج ماما مخ نمابم   مكمرتم مر دم   
الودد . شدأ الدف  شالوقوف دق قة صمت للج أروال اهدا  اعشنا الكرد  و ماصمُة امهمدا  
انكا  وكوشانيز واهدا  ثور  الدر ة والكرامة في  ور از ثمم ألمقمت ممقمدممة المدمفم  لمد  

 أش ات اعر ة ز وألق ت الكلمات التال ة:
ال تاذ أكرمز رك  ف ها للج االهتمام شلوتمنما المز وضمرور   -كلمة معلمي الدورات  -

 تعلمها قرا ً  وكتاشًة شاإلضافة ولج درا ة قوالدها ...
المدامي والاالر  اهمد ممدمممودز امكمر فم مهما  -كلمة اتداد الكتا  الكرد في  ور ا  -

مؤ  ة اللوة للج دلوتها واهودهاز وأكد أن االتداد ار ك لمؤ م مة الملمومة المكمرد مة فمي 
 ماا  تعل م ودما ة اللوة الكرد ةز مهنباً الطال  للج ت راهم ودصولهم للج اهاداتهم.

 وألقج شعدها الاالر  ردار كل  لد  قصابد اعر ة شهذه المنا شة.
ال تاذ لدنانز اكر الدضور للج مااركمتمهمم  -كلمة الطال  والطالشات المت را ن  -

دفلهم شا م طال  ألف شا  وطمال  قموالمد الملمومة المكمرد مةز وتمدمدف لمن المدور  )دور  
( طال  وطالشة ولمكمن ش مشم  ٕٓالقوالد( التي قارشت مدتها ال نةز د ف كانوا في الشدا ة )

( أصروا للج متاشعة دورتهم ل تكل  ال وم امهمدهمم 1الظروف الم تلفة لم  شقج منهم  وى )
 ومدر هم شهذا الدف  والدصو  للج هذه الاهاد  الق مة.

شعدها قدم الاالر دلشر ن قص دت ن اعر ت ن ودداها لن الراد  رب ت د   المودمد   -
 ال تاذ و مال   لمرز وال رى لن اهدا  اعشنا.

ال تاذ نوا ن ش ارمانيز رد  ف ها شمالمدمضمور و مح ممنمهمم  -كلمة مؤ  ة اللوة  -
م ٕٙٓٓالوفود والا ص ات وو اب  االلالم المااركةز وأكد أن  كان ولالن المؤ  ة لام 

في ظروف شالوة الصعوشة ز د ف كان دم  كتا  شاللوة المكمرد مة ودمده تمهمممة قمد تمؤد  
شصادشها ولج ال نا  نز ولكن رغم ذلك تو عت المؤ  ة في ك  المناطق المكمرد مة وممنمهما 
كوشاني التي تااركنا ال وم وددى أ اتذتنا التي للمت الكث ر ن في مد نة الممقماوممة كموشمانمي 
وهي اآلن ة أم ز وأكد في نها ة كلمت  ا تعدادهم كمؤ م مة لمممواصملمة لممملمهمم ونضمالمهمم 

 وا تعدادهم لفتح الدورات في أ  وقت ومكان  طل  منهم ذلك. 
( ٔٙشعد ذلك تم تو  ع الاهادات للج الطال  والطالشات المت رااتز ولمددهمم كمان )

( من دور  قوالد اللوة الكرد  والشق ة من دور  ألف شا ز وتم تكر مم 1طال  وطالشة منهم )
( دما وا المعمالممة المكمامملمة ز شمعمد ذلمك كمرممت ودمدى ٖٔالواب  في الدورات ولددهم )

الطالشات ال تاذ أدمد لرفات أ تاذ القوالد للج امهمده لملمج ممدار لمامز لم معمشمر شمدوره 
 لرشي(. -ال تاذ أدمد لن  روره وفرد  شهذه الهد ة )قاموت كرد 

في نها ة الدف  تم دلو  ال تاذ مصطفج ماا خ ناب   كرت ر د شنا إللقا  كلمةز شدأها 
شاكر المؤ  ة وثمن اهودها المشذولة منذ  نواتز د ف أكد أن نضما  ألضمابمهما ال  مقم  
لن نضا  ال  ا   نز وأن د   الودـد    شقج دالماً لعم  هذه المؤ  ةز ثم تمطمرق ولمج 
تش ان شعض المواض ع ال  ا  ة ز مهنباً المؤ  ة والطال  للج ناادهم متمن اً لهم الموفق ة 

 اةتتم الحقل بمشاعر مقعمة بالود وا مل .الدابمة. ............................................
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 ودَح حُارٌخ يف مرمس امسبػٍو ػمر ثبىدرثبسٍخ
الدرشا  ة لد   الودـد  أُق م  موم   –شدلو  من دابر  وااو كاني 

شمركم  ا مممالم م  لمممر لملمدم   نمدو  دموار مة  ٕٗٔٓ/   ٕٔ/   3ٔ
دور المممرأ  المكمورد مة فمي المدم ما  : للرف قات في المنظمممة شمعمنموان

 .ال  ا  ة
د ف شدأت الندو  شالوقوف دق قمة صمممت لملمج أروال الامهمدا  
الكورد وش اصة اهدا  كوشاني تالها مدا لة للرفم مق لمشمد المردمممن 
للي تكلم ف ها لن دور المرأ  في المدم ما  ال م ما م مة المكمورد مة فمي 
 ور ا زوك ف ان رطت في الدالة التنظ م مة وال م ما م مة فمي شمدا مة 
الثمان ات وتشوأت المراك  الد ش ة واله بات التنظ م ة ز ورغم أن  لم 
 تدقق ما تطمح ول   المرأ  في لع  دورهما الممممم م  ز ولمكمن شمدأت 

  طواتنا اد ة ندو تفع   دورها .
ولن  رد تارشة المرأ  تكلمت م ؤولة اللانة المنطق ة المرفم مقمة 
 د اة لن التارشة ال اصة شها كمرأ  في الماتمع الكورد  وك فم مة 
االن راط في الد ا  ال  ا  ة والد ش ة وأهم الصعوشات المتمي كمانمت 

 .توااهها
وكانت هناك مدا لة للرف ق لشدالدل م  ل مان تمدمدف فم مهما لمن 
صعوشات لم  المرأ  لنها أم وأ ت و واة ورف قمة دم شم مة دم مف 
تقع للج لاتقها م ؤول ات كث ر  ز أما الرف ق صالمح ممعمصموم فمقمد 
ثمن دضور الممرأ  فمي المدم ما  ال م ما م مة رغمم الصمعموشمات المتمي 
تعترضها في ظ  ماتمع  ول  لل   الصمفمة المعمامابمر مة والمتمقمالم مد 

 .الشال  
وتم تقد م أمثلة من الواقع الكورد  دو  لم  المممرأ  ال م ما م مة 

من قش  الرف ق  عود كولو ز مذكراً المناضلة ل لج  انا كنموذ  دمّي 
 مكن االقتدا  ش  من  ال   رد   مر  دم ماتمهما المذاتم مة والمنمضمالم مة 

 . وك ف وااهت كامرأ  واقعها ال  ا ي واالاتمالي المت لف
أدار الدوار الرف ق المدامي د ن شرو ز د ف طمرل ممامممولمة 

 :من اال بلة للنقا 
مت المرأ  ت ر  للدرا ة في الاامعة وتعمم  كممموظمفمة اما د -ٔ

 .. شدر ة ؟ لماذا ال تمارت العم  ال  ا ي
ه   ف د العم  التنظ مي وال  ا ي شإناا  ممنمظمممات  ماصمة  -ٕ

 –شالمرأ  أم أن النموذ  النااح هو تس  ت تنظ م مامتمرك ) راما  
 . ن ا (
ه  هناك صمعموشمات أ مرى تمواام  المممرأ  فمي تمنمظم مممات  -ٖ

 الد  ؟ .
 . ه  للرا  دور في ممار ة الرف قات لدورهن الد شي  -ٗ
ه  ت تط ع المرأ  التوف ق ش ن لملها الد شي ودورها كمرشمة  -٘

 من   وأم ؟
ه   اك   وا  الفتا  من را  من دم   آ مر لمابمقماً اممام  -ٙ

 .. العم  ال  ا ي والتنظ مي
فتح النقا  والدوار لن المداور المذكور  ز د ف لقم مت المنمدو  
تفالالً ا ااش اً ش ن الدضور ز من  ال  تقد م اقترادات شنا   وانتمقماد 
المردلة وضرور  تطو ر الدالة الد ش ة والرتاشمة الممموامود  ز ممن 
لقد ندوات   ا  ة وثقاف ة وضرور  تفال  تنظ م الن ا  ممع المواقمع 

 .والعم  للج تو  ره للج الرض
 .لن آرا  الدضور  ا تتمت الندو  شتو  ع ا تش ان

منننن  -النننحنننضنننور 
: دضمممر حنننٌنننث النننكنننم

االاتماع مندوش من لمن 
كافة المدوابمر المدم شم مة 
 مممواً  ممممن المممدا ممم  

 -ال ممممور  ) كممممرد 
المام  مر  ( أو -كوشانمي

ممممن أورشممما واقممملممم مممم 
كممرد ممتممان ولممشممنممان ... 
شد مف تماماو ت ن مشمة 
الممدممضممور الممثمممممانمم ممن 
شممالمممممابممة رغممم ضمم ممق 
المممظمممروف ومممم ممماطمممر 
المممطمممرق والمممدممموااممم  
وال فر لشر الددود أمما 

 الو ا  غ ر المشرر فلم  تااو  الثمان ة شالمابة.
:  ا  الدضور فمي االامتممماع أشمنما  من حٌث العمر والمؤهالت

ا ل ن متتال  ن ش ن لمر الثالث ن لاماً وقراشمة ال مشمعم من  مدممم  ق مم 
 –مهند م من   –كش ر منهم مؤهالت للم ة واهادات اامع ة )مدام ن 

 لوات أانش ة ...(. –ص ادلة  –أطشا   –معلم ن 
الارأ  والافاف ة: تناو  الدضور م تلف مواض ع امدو  المعممم  
شرول من الم ؤول ة وشوا ة النقد والتصو   ولمم تمكمن ثمممة  مطموط 
دمرا  تمنع من النقا  والتداو  أ ة نقطة مهما شلوت د ا  تمهما وأ  

 منص  د شي مهما شل  اسن .
: تم ت م ة االاتماع شا م " كوشمانمي " شمإاممماع التضحٌة والوفاء

الدضور تذك راً شنكشتها ومس اتها وتقمد مراً لمممقماوممة أهملمهما وتمثممم منماً 

لمملممتممضممدمم ممات الممتممي قممدمممهمما 
الممممممدافممعمممون المممكممرد ممممن 
م تلف أام ا  كمرد متمان. 
كما  ا  االاتماع دماالت 
ان مممدممما  طمممولممم مممة ممممن 
الترا مح لصمالمح المممرامح 
الاممدر ودمماالت الممتممنمما   
لن الفو  المدقق شعد فمر  
الصوات لممصملمدمة دابمر  
شع نها أو منطقة هي شدااة 
الج قم مادات ممدملم مة وهمذه 
الدالة نمادر  المدمدوف فمي 
ماتمعاتنا الارق أو مطم مة 
وتعتشمر ثمور  لملمج ثمقمافمة 
 الكر ي والمنص  والُملك.

للج ممدى ثمالثمة أ مام ممن المممداوالت  ا لقة واقحترام المتبادل:
والنقا  تعالت ف ها النشر  وان فضت واصطدمت فم مهما اآلرا  و مط 
الوضاع الكارث ة في لمموم المشمالد والاموا  المدم شم مة وال م ما م مة 
المادونة كرد اً وال أن الطاشع الوالم  لمالامتممماع ظم  همو االدمتمرام 

 المتشاد  والراشط القوى ظ  هو التعاون واللفة.
ا تتم االاتماع شمامولة من القرارات والتداش ر وشتو  ع المهم مبمة 
الق اد ة للد   تلش ة لضرورات المردلمة وممواكمشمة لمدمركمة المقمالمد  
الد ش ة و ط تسك د الدضور للج شذ  الم  د من المامهمد دفمالماً لمن 
نهج الد   و  ا ات  الموضول ة ورؤ ت  الصابشة في هذه المممردملمة 

 اال تثناب ة التي  ع اها الكرد لموماً وكرد  ور ا للج وا  التدد د.

 3122\23\ 32 -32مه أخُاء االختمبع ادلُسغ ىيٍٍئخ اىقٍبدٌخ ادلىؼقد يف  
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كانت المرأ  الكرد ة اللشة فاللة الدضمور 
ال  ا ي طوا  مراد  نضا  الدركة ال  ا  ة 
الممكممرد ممة ز رغممم الممظممروف المممممدمم ممطممة شممهمما 
واإلقصا  المتعمد من قش  العقل ة الو ر ممؤممنمة 
شدورها وقدراتهما . فمدمتمج قمشم  تمس م مت أو  
د     ا ي كرد  في  ور ا انضمت المرأ  
الكرد ة ولج صفوف الد   الا ولي ال ور  
وأدت دوراً فالالً في نار الفكر التنو مر  فمي 
المممماممتمممممع المكممرد  ورواممت لممفمكممر  تممدممر ممر 

 وم اوا  المرأ  .
ولندما تس  ت راشطة المومة والمطمفمولمة 

 3ٖ٘ٔالتاشعة للد   الا ولي ال ور   منمة 
م في القامالي كمانمت المممرأ  المكمرد مة تامكم  
غالش ة ألضابها ز وصدرت في ذات العام أو  

)  -صوت الممرأ   -صد فة ن اب ة كرد ة هي 
Dengê Afret   ز كممما اماركمت المم مر  )

روان شدر ان في امممعم مة ) ودم ما  المثمقمافمة 
الكرد ة في دماق ( ممع المدكمتمور نمور المد من 
ظاظا  وكانت او  امرأ  تقرأ و تكمتم  شمالملمومة 
الكرد ة شسشاد تها الالت ن ة و تمث  شذلك نموذاا 

 لولج الن ا  الكرد ات المتنورات.
أما ال  د   هام اشمنمة الامالمر امكمر مو من 
فكانت أولج النم ما  المكمرد الملمواتمي تمعمرضمن 
لل ان والتعذ   نت اة نضالهما ال م ما مي . و 

م لدى تس ت أو  د   كرد   3٘1ٔفي لام 
انضمت ول   كوكمشمة ممن المنم ما  المكمرد لدا  
وااشهن الوطني والقومي ز نذكر منهن ال م مد  

وال م مد    –ال م مد  فضم ملمة   –فاطمة ارن مي 
كاا كرد والتي ما  المت تمعممم  فمي صمفموف 
الدركة وشذلك تعد هؤال  المشمارتم مات المرلم م  
الوابمم  فممي تممار ممخ نضمما  المممممرأ  الممكممرد ممة 
ال  ا ي . وال أن همذا المنمضما  لمم  متمطمور و 
 ددف تو  را مم  ا ز فواود ا ص ات ن و مة 
) لمامان أو هم مبمات ( لملمممرأ  تماشمعمة لمشمعمض 
الد ا  لم تددف تو  رات مسمولة في ممكمانمة 
المرأ  الماتمع مة والمدمراك المنم مو  ز فمشمقمي 
تسث رها مددوداً ضمن د شها وشالن شة للماتمع 
وقضا ا المرأ  ز و اد من وضعاف همذا المدور 

 لوام  كث ر  منها : 
ضعف وقشا  الن ا  أنفم مهمن لملمج المعممم  

 ال  ا ي .
الدظر المممفمروض لملمج ناماط الدم ا  
الكرد ة ودوره في ممنمع تامام مع الهم  لملمج 
انضمام شناتهم ولج الدمراك ال م ما مي ز وذلمك 
لما قد تمطما   مممعمتمهمن ممن امابمعمات ش مشم  
 رواهن المتكرر أو ادتما   مامنمهمن والمذ  
 عد شمثاشة كارثة لأله  ز لن الممامتمممع قمد ال 
 نظر ولج ال ا نة النثج للج أنها مناضملمة أو 
شطلة ش  ورشما  ش ت تضد تها ز وهمذا  مؤثمر 

للج فالل ة دورهما فمي شملمور  قضم مة المممرأ  
كقض ة اوهر ة وأ ا  ة في تمطمو مر وتمنممم مة 

 الماتمع .
التناقض ش ن قو  ولم  ال ا ة الكرد ف ما 
 تعلق شالن ا  ودقموقمهمن ز كممم اولمة المنماماط 
ال  ا ي مثالً ز و تمضمح المتمنماقمض أ ضماً فمي 
الممار مات المعممملم مة فمي المدم ما  الم ماصمة ز 
كظاهر  تفض   الاشا  الد ش  من الم وا  ممن 
فت ات غ ر د ش ات و شمعم مدات لمن المدمركمة 

 ال  ا  ة .
شقا  الاعارات المممرتمشمطمة شامؤون المممرأ  
ضمن الشرامج ال  ا  ة لألد ا  دمشمراً لملمج 
ورق شمدون انمعمكما مات لممملم مة لملمج المواقمع 

 الماتمعي .
لممدم واممود مممؤ مم ممات أو تممامممممعممات 

 مت صصة شقضا ا المرأ  .
فهذه ال شا  وغ رها امعملمت ممن المممرأ  
الكرد ة شع د  ولج دمٍد مما لمن ممراكم  صمنمع 
القرار ز وشالتالي لم تتكون الا ص ة النم مابم مة 
القو ة والقادر  للج أدا  دور مؤثر  موا  فمي 
الد ا  أو في شاقي المؤ  ات الماتمممعم مة ز 
ولم ت تطع تماماً تعر ف المممامتمممع شمعمدالمة و 

 أهم ة قض تها .
و شعد تو ر المظمروف والمممنما  المعمام فمي 
اآلونة ال  ر  ز أ ذت قض ة نصف الممامتمممع 
ومرش ة النصف اآل ر تتشلور وتثمشمت ضمرور  
معالاتها واالهمتمممام شمهما ز وكممما أ ملمفمت أن 
المممممرأ  الممكممرد ممة كممانممت دمماضممر  فممي اممممم ممع 
الدداف والنكشات التي ألمت شاعمشمهما وأثمشمتمت 
مادداً ادارتها شمرودمهما الموطمنم مة والمقمومم مة 
العال ة في ال ممة ال مور مة المممفمامعمة ز ولمم 
تد ر اهداً لدر  ال طر لن شني قموممهما شمكم  
اوف وللج ام ع الصعد  . ف  ما م ماً نمراهما 
مااركة وفمالملمة فمي كمافمة الطمر ال م ما م مة 
المواود  للج الرض وتؤد  دورها الممموكم  
ال ها شك  م ؤول ة ز فتنتق  من مكان ولج آ مر 
ومن دولة ولج أ رى تناق  وتداور ز ت اط  
الرؤ ا  وال لما  ز تدافع وتشدف لمن دملمو  
لقض ة اعٍ  مقهور اغتمصم  أرضم  و امرد 
أشناؤه . أما ل كر اً فدمدف وال دمر  فم مهما ز 

تمدون وتمكمتم    YPJهي قوات دما ة المرأ  
التار خ شدروف ذهش ة ز فشمطموالت المكمرد مات 
الشا الت أدهات الرأ  العام العالمي ورفمعمت 

 من مكانة المرأ  الكرد ة ش ن ن ا  العالم . 
وهكذا  تمضي المرأ  المكمرد مة شمنمضمالمهما 
الوطني والقومي ندو تدق ق ممامتمممع المعمدالمة 
والم اوا  وشنا  ام م  ممتمعملمم وممثمقمف ممدرك 
لوااشات  و دقوق  ز  دترم اإلن مان و دمقموقم  

 أ ا كان لون  أو لرق .

 ادلرأح اىنردٌخ َ احلٍبح اىسٍبسٍخ يف سُرٌب
زلوخ جـمو

 

 قصخ مُثبوً 
مه اىىشأح إىل ادلقبَمخ 

َمه فصيٍب ػه حيت إىل 
 »داػش«حمبَالد 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
كممموشمممانمممي ممممن لم  مشمدأ نمامال 

لدظة قدرتهما لملمج ممواامهمة همامممات 
ز وال وثر ت ا د اهتمام اإللالم «دال »

العالمي والعرشي شهاز وونما منذ نامستمهما 
كمد نة صو ر ز شاب مة وممنم م مةز لملمج 
دافة الددود الدول ة المتمي  مطمت لملمج 
طو  م ار قطار الارق ال ر ع ممطملمع 

 .القرن الماضي ش ن  ور ة وترك ا
المدولمة »اثار ترك   هامات تنظم مم 

للج ر ف كوشانمي وممركم   «اإل الم ة
المد نة في الاهر المماضم مةز ت ماؤالت 
لد  دو   لف ة همذه المهمامممة الامر مة 
وهدفهاز وما الذ    دقق  تنظ م المدولمة 
من ورا  ال  مطمر  لملمج همذه المممد منمة 
تدد داً؟ ولماذا ك  هذه ال  ابر وهمؤال  
الضدا ا؟ كمثمرت ال مبملمة المتمي تم داد 
صعوشة اإلااشة لنها ممن دون ممعمرفمة 
أشر  مم  ات منطقة كوشانيز وشمالمتمالمي 
االلممتممفممات ولممج ثممقمملممهمما اإل ممتممراتمم ممامميز 
واال تعانة ش  لتف  ر اان  من تعق دات 

 .المعضلة والددف
تشدأ قصة ناال كموشمانمي فمي المرشمع 
الو  من القرن الماضي لندما تشلمورت 
مممالمممدممهمما كمممممركمم  دضممر  صممومم ممرز 
تممس ممت مممن تممامممممع لممعممابممالت كممرد ممة 
دضر ةزومهاامر من أرممن فماّر من ممن 
شط  ال لطات العثمان ةز وشمان المدمر  
العالم ة الولج. ثم تمو معمت وانمتمعمامت 
لممتممكممون دمماضممر  لممر ممف وا ممع اممرق 
الفرات. شمدأت دمدود ممنمطمقمة كموشمانمي 
ترت م وتتر خ شد اً شمعاهد   ان ر مممو 

( 3ٕٔٔ( واتفاق ة أنمقمر  لمام )3ٕٓٔ) 
 9  »ش ن فرن ا والدكومة الترك ةز .... 

آزاد امحد علي

* 
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 تتمة -"صة كوبايً 

مقاش  التراف ترك ا شاالنتدا  الفرن ي للمج 
 ور ة. وا تندت مارول ة هذه الدمدود المج 

(ز والممتممي تممم 3ٕٖٔمممعمماهممد  لممو ان لممام )
( 3ٕٓٔشمواشها طي قرار ممعماهمد   م مفمر )

المتضمن وناا  دولة كرد ة في المناطق ذات 
الوالش ة الكرد ة الواقمعمة امرق نمهمر المفمرات 
وتتضمن أ ضاً كام  وال مة الممموصم . فمممن 
د ف الاوهر كانت اتفاق تا  ان ر مو وأنقمر  
تعد الًز ش  ولوا  لمعاهد    فر المتمي ألمقمشمت 
الدر  المعمالممم مة الولمجز واممملمت  مفمض 
م ادة أقال م ترك از ووناا  دولة كمرد مة فمي 
شعض وال ات الدولة العمثمممانم مة ال ماشمقمة. مما 
تدمقمق لممملم ماً همو ضمم ممنماطمق ممن وال مة 
د مممارشمممكمممر وأاممم ا  وا مممعمممة ممممن  مممهمممو  

ولج  مور مة المتمي  « رو »و «و راناهر»
كانت تتاك  كدولةز وكاتداد لقال م ف مدرالم مة 
في ظ  االنتدا  الفرن ي.  ششت لمل ة ر مم 

 –الممدممدود تممممم  ممقمماً لمملممنمم مم ممج الممدممضممر  
االاممتمممممالممي الممكممرد  اممممما   ممط الممقممطممار 
)ترك ا( وانوش  ) ور ة(ز فمتمم دمرممان همذه 
الر مماف مممن االتصمما  شممالمممممدن الممكممرد ممة 
التار   ة في ممنمطمقمة و مط واممما   مهمو  
الا  ر ز كمدن و راناهمرز  مرو  وأورفماز 
ما دفع الهالي ولج ا متمدمداف ممد منمة امد مد  
و وق مدل ة لمألر ماف المتمي ظملمت امنمو  

الترك مةز فموقمع اال متم مار   –الددود ال ور ة 
)الت ممم مة كمرد مة  «كان ا لرشان»للج موقع 

شالعرشم مة ن مشمة  «ل ن العر »وتعني درف اً 
ولج ل ن م اه كانت ترتادها ممواامي المقمشمابم  
العرش ة و ّم ت شل ان أه  المنمطمقمة الكمراد 

ل كون مرك اً ودار اً و موقماً  («كان ا لرشان»
ناابة. تكونت النوا  الولج لمممد منمة كموشمانمي 
دو  أدد مراك  الاركة اللمان ة التي قماممت 
شتمد د  كة القطمارز و مرلمان مما انمدممامت 
وا ممتممولممشممت ممم مم ممم الممنمما دمم ممن الرمممنز 

ا متمصماراً ممن  «كوشمانمي»وا تعارت ا مها 
 ا م الاركة )كومشاني( .

ُن ات قصة ا ت عا  كوشاني لمممدم مطمهما 
الممر ممفممي والممرلممو  المموا ممع الممذ  قممارشممت 
م ممادممتمم  أرشممعممة آالف كمم مملممومممتممر مممرشممعز 
فارتشطمت ممع المشملمد   مهمو  وا معمة كمانمت 
تقطنها في الوال  لاابر كمرد مةز تملمك المتمي 
كانت تمامو  شمرار  امرق المفمرات اممما  

 .مد نة الرقةز ودتج ارق مد نة دماه
ددف ذلك المتمدمو  المكمشم مر فمي لمممران 
المنطقة ممن دون  مطمة م مشمقمة لمرشمط همذه 
الر اف شمرك  دضمر ز وال أنم  تمم وتمشماع 
منطقة كوشاني الدقاً شسقر  وأكشر مد منمة فمي 
اما   ور ة وهي دل  التي تقع لملمج شمعمد 

 .ك لومتراً غرشاً  ٓٙٔ
دافظت منطقة كوشاني للج أهم تها المتمي 
تنشثق من اوراف تها المو م مطمةز فمهمي امرق 

الفرات ضمممن المام  مر  المفمراتم مةز وال أنمهما 
أ رات من الناد ت ن اإلدار ة والعمملم مة ممن 
الا  ر ز وضمت ولج مدافظة دملم ز وأتمشمع 
ق م صو ر من ر فها شمدمافمظمة المرقمة المتمي 

 .3ٙٓٔتس  ت لام 
نت اة لهذه اإلارا ات تم قطمع المتمواصم  
االاتمالي واالقتصاد  وال  ا ي ش ن أكمراد 
الا  ر  )مدافظة الد كمة( وأكمراد كموشمانمي 
الذ ن كانوا متمواصملم من  ماشمقماً لمشمر  مهمو  
و مراناممهممر ورأت الممعم ممنز ولمشممر المطممر ممق 
التار  ي الذ  كان  رشط دل  شالموص . لقد 
انقطع التواص  االامتمممالمي واإلدار  المذ  
ا تمر لمبمات ال منم من قمشم  تمقم م مم ممنماطمق 

 .كرد تان شعد الدر  العالم ة الولج
الدقاً أصشح تمفمتم مت المممنماطمق المكمرد مة 
وت ر شها فمي اممما  وغمر   مور مة همدفماً 
وممموضممولمماً ل مم مما ممات الممدولممة و ممطممطممهمما 
وللد   الداكم في دمامق. ولمتمثمشم مت همدف 
تفتم مت ممنماطمق المام  مر  المعملم ماز صمادرت 
الدكومة ال ور ة أراضي المالك ن الكرد فمي 
غر  رأت المعم منز شم ماصمة أممالك لمابملمة 
)وشراه م شمااما الممملمي(ز وذلمك تمدمت امعمار 
اإلصالل ال راليز كممما تمم ت مهم م  ممهمممة 
ا ت مطمان شمعمض المقمشمابم  المعمرشم مة المشمدو مة 
غرشهاز في ناد ة ) لوك( ومنطقة ت  أشم مض 

 .))كر   شي
وفي وقت الدقز تفتمتمت وانمكمممامت كم  
المناطق الكرد ة في اممما  وغمر   مور مة 
ش ش    ا ات الدمكموممات المممتمعماقمشمة المتمي 
كانت تتعمد وهممالمهما وتمطمو مقمهماز شممما فم مهما 
كوشاني التي  الت للج رغم تلك ال  ما مات 

 .قصة ناال تنمو ز وانتعا  اقتصاد 
دمممافمممظمممت ممممنمممطمممقمممة كممموشمممانمممي لممملمممج 
 صمموصمم ممتممهمماز وكممذلممك لمملممج الممتمماممانممت 
والتضامن االاتمالي ش ن قشابلهاز فاتا  أشنا  
المنطقة ندو العم  الدر وال رالة شع مداً ممن 
الدلم الدكومي. فتمكمنمت ممن المدمفماظ لملمج 
التنم ة الشار ة ف مهماز وكمذلمك لملمج قمدرتمهما 
الفر د  في أن ترشط أكراد الا  ر  شمالم م ان 
الشار  المكمرد  المممو لم من فمي المممنماطمق 
الورش ة من  ور ة فمي ممنماطمق: المشما ز تم  
لمرنز ر ممف اممممما  دمملمم ز لممفممر منز اممشمم  
الكراد في الالذق ةز دماه ودمحز فالطش عمة 
العاابر ة للمناطق الكرد ة في غر   مور مة 
هممي مممن الصممو  الممعمماممابممر ممة نممفمم ممهمما فممي 
كوشانيز كعاابر الشرا  ة المتمي تموامد أ ضماً 
في ممدمافمظمة دممماه لملمج  مشم م  المممثما  ال 

تمكنت منطقة كوشاني ممن المعم م     .الدصر
شاك  امشم  م متمقم  لمن المدلمم المدمكمومميز 
وشاكتفا  ذاتي لالي الم تموىز فمهمي ممكمونمة 

 1ٖٕٓمن ر ف وا ع تشل  م مادمتم  ودار ماً 
ك لومتراً مرشعاًز تتشعها ناد تمان هممما ام مو  
وصر ن شممماممموع قمرى ومم ارع  متماماو  

 ٓٓٓ,ٖٖٙز ولممدد ال ممكممان ٓٓٗلممددهمما 
 .ن مةز وفق آ ر ودصا  ر مي

وضــافمة الـمـمج  م مـمـمـماد  المرلـمـمـمي فمي 
 هولها قد ماًز انتعمامت فم مهما الم رالمة ممنمذ 
أوا ط المقمرن الممماضميز شم ماصمة المممرو مة 
)القطن والدشو (. ولمج أن دمقمقمت كموشمانمي 
قف   في الد ا  ال رال ة لنمدمما نمامدمت فمي 
 رالممة أامماممار الممفمم ممتممق الممدمملممشممي والمماممو  
والمملممو ز وكممذلممك المم  ممتممون فممي ال ممنمموات 

 .الماض ة
وتمموالممت فصممو  نمماممال أشممنممابممهمما لممنممدممما 
اكت شوا  شر  صمنمالم مة لمالم مةز فماامتمهمروا 
شصنالة اآلالت ال رال ة وتعد لمهماز وشامكم  
 اح دفارات اآلشمار المعممم مقمةز ومضم مات 
الم اه العمود ةز ومعّدات تقن ة أ رى متعدد ز 
لدراة أن تو ع أشنابها في أصمقماع ممتمشمالمد  
من قاراتي آ  ا وأفر ق از وهم  دمفمرون آشمار 
م اه الار ز شاآلالت نف ها التي صنعوها في 
مد نة كوشانيز ونادوا فمي رفمع الممم ماه ممن 

 .ألماق تتااو  ال م مبة متر
الدقاً تدققت في كوشاني نهضة لممرانم مة 
وصنال ةز فتو عت المد منمةز وأُنامبمت فم مهما 
مصانع اآلالت ال رال ة واللشان. وضافة ولج 
واود معمل ن لمإلم مممنمتز أدمدهممما شامراكمة 
تركم مة )غمور (ز واآل مر امركمة لمممالقمة 
)الفار ( شس هم فرن  ةز ا د في قر ة الشيز 

ممملمم ممون دوالرز  2ٓٙو ممتممامماو  رأ مممممالممهمما 
ممال م من  ٖو قدر ونتااهما ال منمو  شمدموالمج 

مملم مون  ٕٓٗطنز شمش عات تمقمر مشم مة تمشملم  
 .دوالر

شممعممد االنممتممفمماضممة ال ممور ممةز تمموامم  ولممج 
كوشمانمي ور مفمهما آالف المعمابمالتز شم ماصمة 
العرش ة منهاز التي تعرضت مناطقها للقصمف 
والممتممدممم ممرز لممتمماممكمم  دمماضممنممة ومممكممانمماً آمممنمماً 

 .للمدن  ن
وللج ما  شدو أن كوشاني ا متمهمدفمت ممن 

لهذا ال مشم  أ ضماًز وضمافمة  «دال »اان  
الج   راتها واقتصادها الممتمنماممي... وكمذلمك 
لقر  شواشتها التاار ة من المدمدود المتمركم مةز 
فكان قرار الو و الذ   شم    مابمر شامر مة 
تااو ت ألفمي ام محز وأ مرى اقمتمصماد مة 

شلم مون دوالرز وقمد  1,ٖكش ر ز تقدر شدوالج 
شمال م من دوالر دمتمج  ٘ترتمفمع ولمج دموالمج 

 .ٕ٘ٔٓص ف لام 
لقد كانت كوشاني تامرشمة فمر مد ز تمدمكمي 
قصة انتعا  وتطور منطقة كرد ة من  ة في 
و ط واما   ور ةز قاشلة للتطمور واالتمدماد 
مع منماطمق المام  مر  فمي امرقمهماز لمتمامكم  
أرض ة لمنطقة وا عة تنتعم   مار   ملمطمة 

 .الدكم في دماق
 كات  وأكاد مي كرد   ور  *

د  ممشمر/ كمانمون  1ار د  الد ا   الددز 
  ٕٗٔٓالو  
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ون لقل ة اله منة والت لط والتفّرد التي ت  ِّم لملمج 
أاوا  ولالقات الدركة الكرد ة في  ور از وال معمي 
الدؤو  من اان  أصدما  همذه المعمقملم مة ولمج  ملمق 
ألداٍ  وهم  ن من الو ط ال  ما مي المكمرد  لمم تمسِت 
من فراٍ  ول  ت ول د  الصدفةز ش  هي نتاُ  تمدمالمف 
لامل ن أددهما ذاتي  تعلق شالنفت الكرد ة المممثملموممة 
التي تعرضت للتاّوه ش ش  الدمرو  وامرابمم المقمتم  
المرّولة التي وصلت ولج دد امرابمم ضمد اإلن مانم مة 
لشر قرون لد د  ودملت شمعمض الممراض كمانمعمدام 
المممثمممقمممة شمممالمممنمممفمممت وضمممعمممف اإلراد  والامممعمممور 
شالدون ة ...وغم مرهماز واآل مر همو مامروٌع ممممنمهمج 
ت طط ل  امهماٌت ودوابمر أممنم مة مم متمصمة فمي دو  
وقل م ة مد طة  ش ر  و ش ثة في الوقمت ذاتم ز ت مهمُر 
للج درا مة الموضمع المكمرد  فمي امتمج الممماماالت 
الفكر ةز االاتمال ةز االقتصاد ة وال م ما م مةز ولملمج 
ضو  نتابج ودصا اتمهما ودرا ماتمهماز تضمع الم مطمط 

 -والشرامج الكف ملمة شما متمداممة الصمرالمات المكمرد مة 
الكرد ة إلشقا  الوضع كما كان قش  أكثر من قرن ممن 
ال منز ووغالق كافة ال ش  أمام التقار  والتفاهم ش من 
الاقا  لشر  لق ووثار  الفتن الش ن مةز وُتصمرف فمي 
هذا المندج طابَ  الموا ز لنها تدرك ا داً أن ودمد  
الكلمة والموقف الكرد  نز  تؤثر شعمق للج موا  من 
القوى وللج مام  ال مارطمة ال م ما م مة فمي الامرق 
ق م ططاِتها التي تهدف في اموهمرهما  الو طز وتم ِّ
ولج وشقا  الكرد ممدمروممي المدمقموقز فماقمد  المهمو مة 
القوم ة والوطن ةز ومهما ن لملمج ال مادمة المدولم مةز 
ول شقج وطُنهم الونيُّ شال  رات والثروات الوف ر  انمًة 

 .أشد ة لهم ولا الهم القادمة
ففي غشار هذا الصراع المصطنع والممؤلمم المدابمر 
ال وم ش ن قوى ون لة الت لط الكرد ة والذ    دم في 
نها ة المطاف والمدصلة تلك الاهات المتداملة لملمج 
قض ة اعشناز تض ع الدق قة وتمتماموه صمورتمهما لمدى 
اإلن ان الكرد ز وتعمُّ الفوضج ال م ما م مةز وتمنمقملم  
مد المطمر مق أممام  معاني ودالالت الق م اإلن ان ةز وُ َمهَّ
االنتها   ن لمم  مد ممن االنامقماقمات ال مرطمانم مة فمي 
أا اد أد ا  الدركة الكرد ة المترهلة أصالًز دم مف 
 شدأ قادُتها الادد لن ظ ٍّ و َنٍد لهم في أاوا  موشمو   
ومادونة شالتوتر والكراه ة والت و ن،، فسولبك الذ من 
ل ت لد هم ما    رون ز وشو ة تثش ت دضمورهمم فمي 
ال ادةز   ارلون ولمج المتمممدمور واالصمطمفماف ممع 
اهة كرد ة ضد أ رىز فتاد لها مكمانماً آممنماً ودلممماً 
ع  ماد اً    اً نظراً لتوفر المما  ال م ما مي المذ   مو َّ
شمنتهج الَكَرمز ل قموم شمفمعملم  فمي نامر المفم ماد وقمتم  
المفاه م النضال ة وق م الدق والعد  وال مالمز فم م داد 
الوضع الكرد  ال ور   و اً وتعق داً  وماً شعد  مومز 
وتفقد الد ا  الكرد ة مصداق تمهما وادمتمراممهما لمدى 
داضنتها ال ا  ة وصادشة المصلدة المدمقم مقم مة فمي 
واود دركة كرد ة   ا  ة قو ة متما كة وذات امسن 
وهي الاماه ر الكرد ة العمر ضمة تملمك المتمي تمتمودمد 
شودد  الدركة وت داد قو  وصالشةز وتصا  شمالم مست 

واإلدشاط دم منممما تم م مم ممثم  همذه 
الاوا  للج لالقاتهاز كما أنها تملك شفمطمرتمهما د ماً 
مرهفاً ومعا  ر  اصة شهاز ت تط ع التم    ش ن المومف 
وال م نز وش ن ممن  مقموم شم مدممتمهما والمعممم  لام  
مصالدها وش ن من  قوم شتا  ر نضاالتها تدت غطا  
اعاراٍت وهم ة غ ر واقمعم مة لم مدممة أدم اشمهما المتمي 

 .تؤد  في النها ة ولج  دمة مصالح ا ص ة مددود 
دتج ت تط ع دركة ما من تو  ر وضع ماتممعمهما 
ندو الفض ز لل ها قش  ك  امي  درا مة المممامتمممع 
شدقة والتعرف للج لمق أواالم  وممعمرفمة ممفماصم  
د ات  النف  مةز ووامرا  درا مات وأشمدماف ممنمهمام مة 
ت تند ولج للم النفت المشمامر  واالقمتمصماد ال م ما مي 
وللم التار خز وتا  ح المممرضز وممن ثمم تمدمد مد 
لال  للمي ل ز ول ت هناك في الماتمعمات أممراض 
لص ة لملمج الامفما  كمونمهما اممم معماً ُتمَعمدُّ لمَرضم مًة 
مكت شةز ولم م مت ام منم مةز تم و  شم وا  م مشمشماتمهما 
شصور  للم ةز د ف  مكن التول  لل ها لمن طمر مق 

   ..الترش ة المن ل ة والمدر ة وأماكن العشاد  وغ رها
ولمكمنز نمظمراً لمملمظمرف المطمارئ المذ  نمعم مامم ز 
وشهدف الم اهممة فمي المتمسثم مر اإل ماماشمي شمالدمداف 
المد طة شنا والتي تعني م تقشلنا وم متمقمشم  أام مالمنماز 
 مكن  رد شعض الفكار التي قد تكمون ممفم مد  لمممثم  
هذه المردلة االنتقال ة. فالواقع الممؤلمم المذ  وصمفمنماه 
آنفاً هو مواود للج أرض الواقع  ار  ورادتناز فهم  
من المنطق ونش  الق م أن ند مر المظمهمَر آلالم امعمشمنما 
الذ   عمانمي مما  معمانم م  نمتم مامة تمطمشم مق ال م ما مات 
العنصمر مة شمدمقم  ودمرممانم  ممن دمقموقم  اإلن مانم مة 
وتاو ع  وتها مره ممن أرضم  لمنمو  لمفمتمر   ممنم مة 
طو لةز شالترافق مع هذه ال  ا ات التي  فرضها لل   
الشعُض من أصدا  لقل ة اله منة والت لط  المذ من ال 
 عرفون من ال  ا ة  وى مصالدهم الفرد ةز و مشمقمج 
الاع  فر  ة لل ست والدرمانز ونكتفي شلعمن المواقمع 
ون تك ن ولج المرادمةز ثمم هم  االشمتمعماد لمن أولمبمك 

 ال ا ة  عتشر رادلاً لممار اتهم تلك؟
ون أفض  ما  مكن أن  قوم ش  المثقفون الوطنم مون 
وأصداُ  الرأ  والقلم الو ورون للج اعشهم َمن همم 
ضمن صمفموف أدم ا  المدمركمة المكمرد مة وممن همم 
 اراهاز هو االشتعاد لن تقد ت اله اك  الد ش ة التي 
 فترض شها أن تكون أدواٍت مؤقمتمة لمتمدمقم مق أهمداف 
نش لة ت دم الاع  والوطن وأال تمتمدمو  ولمج أهمداٍف 

وأن  قوم الاممم مع  -كما هو الدا  في  ومنا هذا-شع نها
شمرااعة ذات  والنظر ولج القض ة من  او ة مصملمدمة 
الاع  ول ت من  او ة المصمالمح المدم شم مةز والمشمد  
شمدمموار م ممؤو  وامماد شمم ممن المماممممم ممع دون ا ممتممثممنمما  
واإلصوا  ولج منطق ولوة العق ز والتشار الممصملمدمة 
العل ا لاعشنا مق ا اً ومع اراً لند الدكم في أ ة قضم مة 
أو رأ  أو ممموقممف  مم مما ممي شممعمم ممداً لممن الممعممواممم  
والمؤثرات الم مارام مةز وممواامهمة  م ما مة المتم ملمط 
والتفّرد التي تقود ولج اال تشداد شالمنطق والمعمقمالنم مةز 

 لعلنا ن تط ع ال  ر  طو  في االتااه الصد ح.

 ػقيٍخ اذلٍمىخ َاىتسيط ... اىطرٌق إىل االستجداد
سردار بدرخان

 

اىتمدٌد ىألسد 
َىيحرة ػيى 

  »... داػش«
 ثؼد اىىَُي

التمد د للمفاوضات 
النوو ة هو تمد د ل مات 
المنطقة أ ضاً. المفاوضون 
درصوا شا تمرار للج 
تسك د الفص  ش ن شرنامج 
و ران وهذه ال مات. لكن 
الدداف في المنطقة كانت 
وال ت ا  تاي ش الف ذلك. 
تشدو ال طوات هنا وهناك 
متراشطة ت  ر في  ط ن 
متوا   ن ال  تقدم أددهما 
للج اآل ر. ك  اي  
مؤا  أو معلق شانتظار 
االتفاق ش ن الامهور ة 
اإل الم ة والدو  ال مت 
الكشرى والمان از  صوصاً 
ش نها وش ن الوال ات 
المتدد . لذلك لن ترى 
أفكار المشعوف الدولي 
 ت فان د  م  تورا النور 
قر شاً. تام د القتا  في دل  
أو غ رها   ظ  ماا  أ ذ 
ورد و ط اقتناع اش  تام 
شسن  لصي للج التطش ق. 
والفكار الرو  ة لن  كون 
مص رها أفض . فال عي 
ولج ود ا  لمل ة ان ف أو 
االنتقا  شالعمل ة ال  ا  ة 
ولج مو كو لم تلق دتج 
اآلن قشوالً لدى دماق... 
فك ف شالمقاتل ن في الدا  . 
أما الوارات الاو ة للج 

 11  ».«الدولة اإل الم ة»

جورج مسعان*
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 التمدٌد لألسد ... تتمة

 صمموصمماً فممي  ممور ممة فمملممم تممدممقممق هممي 
ال رى ا باً  ذكمر لملمج الرض. و م مظم  

 -موقف ترك ا للج دال  من التدالف الدولمي 
العرشي. ودتج دلو  المربم مت شماراك أوشمامما 
ألضا  ودارت  ولج ولاد  النظر فمي  م ماراتم  

 .ال ور ة اا ت ددثاً لاشراً... ولج د ن
ال اي  تو ر وال  شدو أن   ا ة الربم مت 
أوشاما  تتو ر دم ما  المدمر  المقمابمممة لملمج 
اإلرها  أو د ا  م تقش  النظام في  مور مة. 
ووال لما كان و  ر دفال  تااك ه و  ا تمقما  
أو أق  ز ال فرق. لمذا ال   متمشمعمد أن تمراول 

الممعممرشممي لمملممج  -دممممملممة الممتممدممالممف الممدولممي 
ممكمانمهما ون لمم  «اشهة النصمر «و «دال »

تفمام  دمالمهما دما  المدمر  المطمو ملمة لملمج 
اإلرهمما  مممن أ ممام الممربمم ممت شممو  اإلشممن. 
و تشقج العمل ة ال  ا  ة في شوداد ت  ر ششط  
في موااهة لقشات وصعموشمات ال تمقم  لممما 
 واا  االتفاق النموو . كم  همذه المتمدمركمات 
ال  ا  ة منها والع كر ة تشدو كسنها لع  فمي 
الوقت الضابع. أو  عي ولج تد  من المممواقمع 
شانتظار ما  ت فر لن  المفاوضات في الملف 
المنمموو  وممما  م ممتمركمم  ممن تمدالمم ممات لمملممج 
المنطقة وفمي المدا م  المم مركمي واإل مرانمي 
أ ضاً. مردلة ما شمعمد االتمفماقز وذا أشمرم فمي 
الاهور المقشلةز لن تق  صعوشة لمما شمعمدهما. 
الامهور ون وذا لم  طمبنوا ولج طمي صمفمدمة 
الشرنامج النوو  اإل راني نهاب ا  مملمكمون ممن 
أدوات الضمموممط والممقممدر  لمملممج ممم  ممد مممن 
العقوشات ما   ممح لم مصموم المربم مت د من 
روداني المتادد ن شإطادة االتفاق والتنمصم  
من أ  الت امات. وهم شدأوا شممم ما لمة و  مر 
ال ارا ة اواد ظر ف. أما فا  المفماوضمات 
نهاب اً شعد  شعة أامهمر ف م مصم  مم  مداً ممن 
النار للج ال مات الماتعلة في اإلقملم مم كملم  
وذا لم  تااو  المتصارلون قوالد اللعشة ولمج 

 .در  وا عة ومفتودة
ل ت  مراً أن اإلدار  المم مركم مة تمركم  
للج اولو ت ن ال ثالف لهما في هذه الممردملمة: 
التوص  ولج اتفاق نوو  مع و رانز ومداولمة 

فمي المعمراق وممنمع  «دولة الم مالفمة»ادتوا  
تمددها تمه داً للقضا  لل ها وذا أممكمن. تمر مد 
الدفاظ للج مصالدها في هذا الشلد المنمفمطميز 
وتدرح تال اً للج لدم اندالع در  مذهش مة 
تدفع الامهور ة اإل الم ة ولمج كم   مادمات 
نفوذها في المنطقة فتقع المواامهمة اإلقملم ممم مة 
الممكممشممرى المممممدممظممور . وشممات واضممدمماً أن 
 طواتها في هذ ن الم دان ن متراشطة شإدكمام. 
وهو ما  عطي االنطشاع شسن دممملمة المتمدمالمف 

لم تدقق دتج اآلن نمامادمات  «دال »للج 
 «واانطن شمو مت»كش ر . وقش  أ ام نارت 

مقارنة ذات داللة: انت القوات الم رك ة في 
اكتوشمر ولمج  1 وماً )من  1٘أفوان تان  ال  

غار  وأ مقمطمت  ٓٓ٘ٙ(  ٕٔٓٓد  مشر  ٖٕ
قذ فة. وانت في المعمراق و مور مة  1٘ٓٓٔ

 ٖٕأغ مطمت ولمج  2 مومماً )ممن  1ٙ ال  
غمار  وأ مقمطمت  ٕٖٙاكتوشمر الممماضم م من( 

 ،قذ فة 1ٓٓٔ
الرقممام ودممدهمما تاممرل. المممممقممارنممة تاممي 

فمي  «دالم »شوضول لماذا ال تم ا  قموات 
كوشاني للج رغم المدممملمة المامو مة لمتمدمالمف 
لر ض منذ ندو اهر ن. لمبمال نمتمدمدف لمن 
  مر المممعمارك فمي المعمراقز وكمم  متمطمو  
معركة تدر ر الموص  مثالً. دتج اآلن لماد 
الم رك ون ولج شوداد. فرضوا و ادمة نمور  
المالكي. وهم ال   الون  مار ون دورهم فمي 
ولاد  ود ا  العمل ة ال  ا  ةز وولاد  تصد ح 
ه اك  النظام وواراك ك  المكونات ال  ا  مة 
والطابف ةز شما   فف من ثق  الم مد اإل مرانم مة. 
و ممهممدئ مممن ممم مماوف دو  الممامموار الممتممي 
تعترض للج طو ان هذه الم مد فمي لمدد ممن 
العواصم العرش ة. ولم  مكمن  مراً أن المدمر  

تمس مرت شمانمتمظمار  «دالم »الم رك ة للج 
وقم مام دمكموممة  «دولة القمانمون»رد    ل م 

اامعة. لذا  شدو أن رفع وت ر  المدممملمة لملمج 
رهن شتقدم العمل ة ال  ما م مة  «دولة ال الفة»

في شودادز ومدى ا تااشتها مطالم  المعمامابمر 
وأه  ال نة لموماً. ولم تاد طهران مفراً من 
التمعماون والمتمفماهمم ممع واامنمطمن لمممواامهمة 

لكنها في المقاش  أطلقمت  .«الدولة اإل الم ة»
 مد الممممم مملمم مامم ممات الامم ممعم ممة الممممموالمم مة لممعمملممهمما 

 .«دالم »ما   رت  أممام تمقمدم  «ت تع د»
وتنظر شدذر ولمج ولماد  رشمط الم م موط شم من 

 .شوداد ولواصم الاوار
ول ت  راً أ ضاً أن اإلدار  الم ركم مة ال 
تضع في رأت أولو اتها وطادة الرب ت شامار 
ال د في هذه المردلة. تد  د الوارات الاو ة 
للتدالف قوات  النظام ة ل ت مرده ال وف من 
رد  فع  و ران والممم ملم مام مات الام معم مة فمي 
العراق فد  . فمقمد ال  مطمو  الموقمت المذ  
 تاد طهران نف مهما ممرغمممة لملمج المتممماد 

العراقي في  ور مة. أ  المشمدمف  «النموذ »
لن شد   من الرب ت ال د من أام  المدمفماظ 
للج ما  شقج من النظام من أا  الدفاظ للمج 
مصالدها في هذا الشلد. والومر  لم مت شمعم مداً 
لن دم  كمهمذا شم    معمج ولم م  ممنمذ انمدالع 
ال مة قش  أرشع  نوات. لذلك لمم  مر ضم مراً 
في الفكار التي  طردمهما المممشمعموف المدولمي 
 ت فان د  م  تورا فهي تعف   من الضموموط 

وال عي  «دال »من أا  تفع   دملت  للج 
ولج ترد   ال د معاً. المكم   معمرف أن همذه 
الفكار ال ترقج ولج طرل دلو  اذر مة. شم  
ون الدقابق للمج الرض ال تموفمر لمنماصمر 

 .الناال دتج لدلو  ا ب ة
ون تام د القتا  في دل  مثالًز كما  قترل 
د  م  توراز  شمدو م متمدم مالً مما لمم   مشمقم  

تعد   م  ان القوى في اما  الشالد لمصلمدمة 
والفصاب  المعتدلة. غ ر ذلك  «الا   الدر»

 عني منح قوات النظام فرصة لد م المعركمة 
في هذه المنطقة لمصلدت . ذلمك أن دضموره 
هناك ال   ا  فالالً. وهو  قت م المممد منمة ممع 
أط اف المعارضة. وال  نم مج المذ من لممملموا 
للج فك الدمصمار لمن ممنماطمق فمي دمممح 
وغ رها لشر اتفاقات لوقف المنمار أن المنمظمام 
دو  هذه االتفاقات ا ت الماً ل صوم  المذ من 
لم  كن أمامهم مفر من الرضو  أمام ممعمانما  
المدن  ن المداصر ن والمهدد ن شالموت قمتمالً 
أو اولاً. ولج ذلك   مامد المممشمعموف المدولمي 
نف   أممام دمتممم مة المتمفماوض ممع المفمصمابم  

 «أنصار الد ن»ولج  «النصر »المتادد  من 
الممتممي طمماولممتممهمما غممارات  «أدممرار الاممام«و

التدالف ولموابمح اإلرهما ، ولمن تمكمون همذه 
وددها لابقاً أمام أ  اتفاق مع المنمظمامز وذ ال 
 مكن أ  قو    ا  ة في الدا   أو الم مار ز 
كاالبتالف مثالًز أن تنو  في هذا الماا  لن 

 .قوى الدا   التي تصارع النظام
من مصلدمة المنمظمام أن  مردم  شمسفمكمار 
المممممشممعمموف الممدولمميز أو لمملممج القمم  شاممقممهمما 
ال اح شتماممم مد المقمتما .  م معم   ممواقمعم ز 
و رك  للج ضمر  المفمصمابم  المممعمارضمة. 
وهذا ما  فعل  ال وم. أما ال صوم الممتمامددون 

المعمرشمي. وهمذا  -ف تكف  شهم التدالف الدولي 
ما  فاقم اعور ارابح وا معمة ممن المفمصمابم  
الع كر ة المعمارضمة شمسن المومارات المامو مة 

تمعم    «المنمصمر «و «دال »للتدالف للج 
مواقع دماق التي أفادت ممن تمدم م مد المنمظمام 

 -ومممواقممعمم  فممي ضممو  الممتممفمماهممم الممم ممركممي 
اإل راني. وهذا ما  امعم  قموى كمثم مر  لملمج 
الرض تممشممد  لمملممج القمم  تممعمماطممفمماً مممع 

التي كانت  اهمت فمي ممواامهمة »  النصر « 
في ر ف دملم  ون مقمت »  الدولة اإل الم ة« 

 .«المام م  المدمر»في ممعمارك كمثم مر  ممع 
واآلما  ضب لة شسن تثمر الم مطمة المم مركم مة 
لتدر   لناصر من هذا الام م  وت ملم مدمهما. 
فالوقت الذ  ت تورق  هذه ال طة  ت ح للنظمام 
أن  مموامم  ضممرشممات قمماصمممممة ولممج مممواقممع 
المعتدل ن. فضالً لن القوى اإل مالمم مة المتمي 
شمماتممت تممنمما لممهممم دضممورهممم فممي كممثمم ممر مممن 

 .المواقعز  صوصاً في اما  الشالد
لكن ما قد تعده دماق وطمهمران ممكما م  
في المردلة اآلن ة   تدو  تدد ماً كمشم مراً. ون 
غ ا  أ   طة أمم مركم مة لمتموام م  ضمرشمات 

فمي  مور مةز وتمرك  «دالم »قاصممة ولمج 
النظام  اه  للج ما شقي من فصاب  ممعمتمدلمة 
تقات  للج اشهت نز  م مفمضم مان ولمج تمعم  م  
مواقع اإلرهاش  ن والاهاد م من والمممتمامدد من. 
و  اك  هذا أكشمر  مطمر لملمج المنمظمام فمي 
دماق الذ   م مامد نمفم م  أممام  مطمر غم مر 

 12  »م شوقز كما دص  في العراق تماماً..
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وهذا ما قد  دفع و ران ولج الشدف لمن 
م ر . وقد ال تمامد ممهمرشماً ممن المتممماد 
النموذ  العراقي. أ  فتح صفدمة المشمدمف 
في مص ر ال مدز انمقماذاً لممما  مشمقمج ممن 
النظام ولمصالدها في  مور مةز وتم مفم مفماً 
للشا  تثقم  اقمتمصمادهماز ودمرصماً لملمج 
مواصلة الدر  للج القوى المتادد  التي 

 .تهدد دضورها ودورها في اإلقل م
وشقدر ما تشد  و مران ارتم مادماً دمتمج 
اآلن ولج دوارها مع أم ركا وولمج نمتمابمج 

ز «الدولة اإل مالمم مة»الدملة الدول ة للج 
تشدو مو كو في مم ا  آ مر. تمدرك أنمهما 
 تكون الضد ة الولج ل  اتمفماق نموو  
قد  مهد لعود  الامهور ة اإل مالمم مة ولمج 
موقعها القد م في ال ر طمة المومرشم مة شماشماً 
ولج الم ماه المدافمبمة. وتمنمظمر رشممما شمعم من 
الد د ولج تمدد هذه الامهور ة في اإلقل م 
ما  عط ها أراد ة فمي أ مماتم  ومملمفماتم ز 
هي الوابشة لن معظمها. وت مامج تمطمور 
مممهمممممات الممتممدممالممف ولممج و ممقمماط ال ممد 
وتقو ض مصالدها في  ور مة. وهمذا مما 
دفعها ولج ود ا  اتصاالتها لعلها تع د شعف 
دورها لشر شعف التم مو مة ال م ما م مة فمي 
اممنمم ممف أو مممو ممكممو. ولممعمملممهمما تممدممد مممن 
  ابرها. لكنها لم تلق تااوشاً من المنمظمام 
وتعرف  لفاً الموقف الواضح للمعمارضمة 
الدق ق ة ول  ت الوهم ة التي تمر مد أ ضماً 
شعثها. ولم م مت رو م ما ودمدهما فمي همذا 
المرك . ترك ا همي ال مرى  مقملمقمهما أ  
تفاهم ش ن و ران والمومر  ممثملممما  مقملمقمهما 
الوموض وااللمتمشمات المممرافمقم من لمدممملمة 
التدالف. وال  مكن أن ت متمكم من وتمكمتمفمي 
شالمراقشة. ونمهما لملمج المدمدود المممشماامر  
ل ور مة والمعمراق ممعماً. ممن همنما دممملمة 
الممربمم ممت رامم  طمم مم  أردوغممان لمملممج 
ال  ا ة الم رك ة ووصراره للج وامو  

 .و قاط نظام ال د
ون أ  تممومم مم ممر اممذر  فممي  مم مما ممة 
الاللش ن في اإلقل م   ظ  رهناً شم متمقمشم  
المفاوضات النوو ة الممد ز  وا  نمامدمت 
أو فاملمت. وكم  الفمكمار تمظم  ممؤاملمة: 
أفكار د  م  تورا إلنقماذ دملم ز وأفمكمار 
ممو مكممو لممشمعمف المعمممملم ممة ال مم ما م ممة فممي 
 ور ةز ومطال  تمركم ما لموضمع مصم مر 
نظام ال د للج البدة أهمداف المتمدمالمف. 

 متمدمافمظ لملمج  «دالم »والدر  للج 
الوت ر  التي تاهدها كوشاني. لذا  متمطمو  
هممذه الممدممر  و ممطممو  مممعممهمما انممتممظممار 
المنتظر ن رشما... ولج أن  قمضمي أوشمامما 

 ،ما شقي لل   في الش ت الش ض
د  ممشمر/  ٔاإلثن نز   -* ار د الد ا  

  ٕٗٔٓكانون الو  

 َادليف اىىَُي اإلٌراوً »ثبثب وٌُو«
ز المرام  المطم م  «شاشا نو  »منذ أكثر من مبة لامز  د  

ال م ن ذو الردا  الدمر المطّعم شالفروز ض فماً لم  م اً لملمج 
الطفا  شلد ت  الطو لة الش ضا ز دماممالً لملمج ظمهمره  كم مشمة 
الهدا از دتج صار أ قونة لالمم مة تمكمتم مح المدمدود ال م ما م مة 
والعوابق الثقاف ة وتر خ مكانهما شمثمشمات فمي وامدان الطمفما  
الذ ن  نتظرون  قر شاً. وقد تدولت ظاهر  شاشا نمو م  ولمج امسن 

تاار  مطعم ششعض الق م الترشو ة والد ن ةز وذ تعلن المدا  والمدموانم مت 
لن دلو  أ ام  من ك  لام لتنا ط المش عاتز فتاد صورت  أو ممام ممم  

للج وااهاتها قش   دلو  المو م. وف ما نادت الرأ مالم مة المومرشم مة لمشمر 
وظاهرت  لشر تدو ل  ولج موظف دلا ة لد هاز »  شاشا نو  «  نوات طو لة من التراكم في ت ل ع 

فإن الم ااالت ال  ا  ة في منطقتنا ش ن الفرقا  ال  ا   ن دو  المفاوضات ش ن و ران والدو  
شماشما »ال ت الكشرى شاسن ملفها النوو  قد اكت شت هي ال رىز  مال  وقمت قم ما ميز طماشمعماً 

شامت ا . ومرد ذلك أن هذه الم ااالت ت تشطن منطق تو  ع المهمدا ما والمممكمافم ت لملمج  «نو ل اً 
غرار ما  قدر لل   الرا  ذو الردا  الدمرز ف صوم و ران وممؤ مدوهما فمي آٍن ممعماً  مطملمقمون 

 .لنان ال  ا  لمعنج المفاوضات ونتاباها والمكاف ت التي   دصلون لل ها دتماً في نها تها
 عتقد شعض  صوم و ران أن طهران تنا لت شالفع  في اوالت التفاوض ال اشقة كلمهماز وأن 
ا تمرار التفاوض   مّكن الور  من انت اع المكاف ت والاواب  من و ران وادد  شمعمد ال مرىز 
دتج لن  تشّقج لطهران في النها ة  وى التوق ع للج صك ا ت الم كمامم  وغم مر مامروط وفمي 
ك  الملفات، في المقاش ز  ذه  شعض دلفا  و ران ولج أن العقوشات االقتصاد ة المفروضة لل هما 

االقمتمصماد اإل مرانمي وتمر مخ تمدمولم  ولمج  «تقو »لا ت لن ولداق الذى شهاز ش  ونها دتج 
ز ما  عني أن ا تمرارها  عود للج و ران شمالمفموابمد فمقمط. و صمرل همؤال  أن «اقتصاد مقاوم»

ومهارت ز فا ت لمت ل  فمي  «صانع ال ااد اإل راني»الوال ات المتدد  الم رك ة رض ت أمام 
الملفات كلها والترفت شدوره في المنطقة ومع  أ ضاً الشرنامج النوو  اإل راني من دون قم مد أو 

 ،ارط
هكذاز اع  الاد  ال  ا ي في منطقتنا دو  المفاوضات النوو مة شم من و مران والمومر  ممن 

م تمر ؛ شمممنمطمق الممنم مات والمدمصمو  لملمج المهمدا ما  «شاشا نو  »موا م التفاوض ادتفاالت 
 .والمكاف ت من دون الدااة ولج شذ  ماهود كش ر في مقاشلها

 ميطك ةصوم إٌران
 ن ج  صوم و ران من العر  في م ااالتهم النوو ة مامولة من الدقابق ال ما م مة المتمي 
ال   تق م المنطق التدل لي من دون ودراكها واإلداطة شاوانشها. أوالًز تعمرف المممنمطمقمة ا متمالالً 

نمامدمتز شمممهمار  واضمدمة  -واضداً في م  ان القوىز وو ران ـ مع شرناممج نموو  أو شمدونم  
شالترافق مع غفلة لرش ة ال  مكن ونكارهاز في ا تثماره لمصلدتها. تمكمّرت همذا اال متمال  ممنمذ 

ز وتمفماقمم ممع تمممّكمن طمهمران ممن ٖٕٓٓمروراً شادتال  العراق  33ٔٔ-33ٓٔدر  الكو ت 
مفاص  الدولة وال لطة في العراق شعد ادتالل ز ثم شل  ذروت  مع تدالف دمامق المدمصمر  ممع 

 -. للج ذلك ال  مكن ل  مفاوضات أن تصمدمح ا متمالالت ام مو ٕٙٓٓطهران ودر  لشنان 
  ا  ة وال في ألقا  ه  مة ل كر ة كشرى للطرف المتفوق )درت تار خ كال  كي(ز وهمو مما 
لم  ددف في دالة و ران. ثان اًز صمدت و ران أمام تلو دات شمدمر  امامملمة لملم مهما ممن طمرف 

 ٕٔٓٓالرب ت الم ركي ال اشق اور  دشل و شو ز الذ  ادت  اوارها الامومرافمي أفمومان متمان 
ز وادتفظ شقوالد ل كر ة ولالقات وط د  في الاوراف ا المد طة شإ ران كملمهماز ٖٕٓٓوالعراق 

شد ف أصشدت ال  ر  نظر اً في كمااة أم رك مة. وممع ذلمكز لمم  مذهم  امور  دشملم مو شمو  
الامهور  ولج الدر  معها اللتشارات  طو  اردها وت ر  لن موضوع المقالةز ولمألم مشما  
ذاتها لم  رد أوشاما الد موقراطي  وماً مدارشة و رانز ش  لطالما فّض  ممفماوضمتمهما. ولممما كمانمت 
الدا  كذلكز ننتق  ولج الدق قة الثالثة وهي أن و ران قطعت  ال  لارات ال ن ن أامواطماً غم مر 
منكور  للج طر ق شرناماها النوو ز ما كّر   أمراً واقعاً. وشمالمتمالمي ال ت متمطم مع أمم مركما أن 
تنت عز شالمفاوضات النوو ة أو غ رهاز ك  ما لا ت لن انت ال  شالتلو ح شالدر ز وهو أ ضماً 

وممفماده أن و مران  «شماشما نمو م »درت تفاوض كال  كي. للج ذلكز   مر  ا متمدلما  ممنمطمق 
 تتنا  ز وفقط في المفاوضات النوو ةز الم ااالت الدابر  من د   الممعمقمولم مةز و مد ملمهما ممن 

 .أو ع الشوا  في  انة التمن ات
 ميطك حلقاء إٌران

 13  »شدورهمز  ن ج دلفا  و ران مامولة من الدقابقز التي ال   تق م التدل   شدوره .....

اللباد*
مصطفى 
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 ميطك حلقاء إٌران
من دونها. أوالًز تتعرض و ران لعقوشات اقتصاد ة ض مةز تمؤثمر شامكم  أو 
ش  ر في قرارها ال  ا يز لما هو معملموم شمالضمرور  ممن تمراشمط ال م ما مة 

و ران وتمندها المنالةز »  تقو « واالقتصاد. فإذا كانت العقوشات االقتصاد ة 
فلماذا تطال  و ران شرفعها شإلدال؟ مع العلم أن منطق التفاوض  مدور دمو  
ن ع و ران قطعة من شرناماها النوو  مقماشم  قمطمعمة تمنم ع ممن المعمقموشمات 
االقتصاد ة. ثان اًز راكمت و ران دضوراً ونفذت من الثورات فمي المممنمطمقمةز 
ولكن غالش ة الطراف الفاللة في الممنمطمقمة تمنماوئ و مران لملمنماً أو ممداور  
)الدو  العرش ة ال ل ا ة وترك ا وو راب  (ز ما  عرقم  مموضمولم ماً المدمد مف 
لن نصر نهابي إل رانز فالنصر  تطل  التراف ال صوم شاله  مممة. ثمالمثماًز 

الارق الو ط شممعمنمج   –تاش  اللعشة الدابر  في الارق الو ط لعشة رول ت 
 ملك الالل  اإل راني فم مهما أكموامماً ممن الامرابمح  -من المعاني كا  نو كش ر

الشال ت ك ة في مقاش   صوم ز ما  اعل  راشداً د اش اً ونظر اًز ولكن لدمظمة 
الرشح الدق ق ة في رول ت القمار هي لمدمظمة قم مام صمنمدوق المدم ماشمات فمي 

شتدو   الارابح الشال ت كم مة لمدى الماللم  ولمج أمموا   -أم ركا   –الكا  نو 
دق ق ة. شمعنج أن دضور و ران اإلقل مي المممتم ا مد لمن  متمقمنمن وال شمالضمو  
ال ضر الم ركيز وشالتالي فإن  عي و ران ولج التفاوض مع أم ركا دثم مف 
ومفهوم ومنطقيز ول ت كمرم أ مالق ممن الماللم  اإل مرانمي تماماه أمم مركما 
المتلهفة لالتفاق شمس  ثمممن وشمس  امرط. راشمعماًز  منم مج دملمفما  و مران فمي 
م ااالتهم أن التفاوض  دور دو  الشرنامج النوو  اإل مرانمي دصمراًز وأن 
الشرنامج النوو  لألطراف ال ت المقاشلة ل ت مدالً للتفاوض شس  امكم  ممن 

و مرانم مة نموو مة ال  «تمنما الت»الاكا . أ  أن ما  دور التفاوض لل   همو 
اإل مرانم مة.  «المتمنما الت»غرش ةز دتج ولو ا تلفنا تدل ل ماً لملمج دمامم همذه 

 ام اًز للج دد للمي لم تدت  و ران واانطن دتج اآلنز ولم تفلح شمعمد فمي 
نص  صوار  ها في اش  الا  ر  الكوش ة وال نار دامالت طابراتها قمشمالمة 
ال واد  الم رك ةز وكذلك لم  ن رط أٌ  من كندا أو المكم م مك فمي تمدمالمف 
مع و ران في موااهة أم ركا. دتمج الملمدمظمةز لمم تملمامس رممو  المممعمارضمة 
الم رك ة ولج طمهمرانز ولمم  مرفمع المممدمتمامون المم مركم مون لملمج واقمعمة 
ف رغ ون اعارات الثور  اإل ران ةز ولم توُ  التكنولوا ا اإل ران ة المتمطمور  
ال واق الم رك ة. ولما كان أٌ  من تلك المؤارات لم  تدققز دتج المدم منز 
فلماذا ت ت لم واانطن وذاً لتفرض لملم مهما طمهمران امروطمهما فمي الممملمفمات 

د ماكمتم  أم لمم  «صانع ال ااد اإل راني»النوو ة واإلقل م ة كلهاز  وا  أااد 
  فع ؟

تلع  العقل ة الر ع ة النفط ة دورها المؤثر في تر  خ منمطمق الةالصة : 
في الم ااالت ال  ا  ة الدابر  ش ن دلفما  و مران و صموممهماز  «شاشا نو  »

شمممن فمي ذلمك  صموم   –فما للج دو  منطقتنا المعتمد  للج تصد ر النفمط 
وال ا ت را  ما فمي شماطمن أرضمهمم ممن ذهم   -و ران العر  وو ران ذاتها 

أ ودز ومن ثم مشادلت  شال لع وال دمات التي تاتهي الدصو  لملم مهماز لم مت 
 .فقط ولكن في فصو  ال نة كلها في الواقع «شاشا نو  »في مو م 

 ا د ال اا  ال  ا ي ش ن دلفا  و ران و صوممهما ممفمارقمة كمشمرىز وذ 
شماشما » رى طرفا الم االةز ك  شطر قت ز في الرب ت الم ركي شاراك أوشاما 

من نوع فر د. صد ح أن  ل ت  م ناً وال أش َض وال  ظهر دمتمج فمي  «نو  
الصور دامالً  ك شة هدا از لكن    نت ع من و ران ك  اي ز و اشرها لملمج 

دمابمك ال ماماد »التنا  ز كما هو منطق  صوم و رانز أو  م م متم ملمم أممام 
و  لم ل  ك  المكاف ت في الملفات كافة من دون مقماشم ز كممما همو  «اإل راني

شمس   «شماشما نمو م »منطق دلفا  و ران.  ن ج الم االون أن أم ركما لم م مت 
دا ز وأنها كإمشراطور ة في طور الفو  تتالل  شمكم  الطمراف لمتمدمقم مق 
مصالدها المتصادمة في كث ر من الدوا  ممع مصمالمح امعمو  المممنمطمقمة. 
ومث  ك  طف  شل  العاار  من لمره أو أق ز   ستي الوقت الذ     تشر ف م  

ال فمي  ..«لمشماشما نمو م »الم االونز لااالً أم آاالًز أن  ال وامود دمقم مقم ماً 
 ،المفاوضات النوو ة وال في العالم الواقعي

 ٕٗٔٓ/ ٕٔ/ 2ٓ  -* ار د  ال ف ر 

 ادلثقف َدَري اىفبػو

من المعروف تارٌةٌاً أن الموقف ال ي ٌسةر رسالتنه النونقنافنٌنة 
فً ةدمة "ضاٌا أمته هو صوتها الحقٌقً، والشاشة ا شد وضنوحناً 
التً ٌر  ةاللها المجتم  ما ٌجري فً الساحة العالمٌة منن أحنداث 
وتطورات وعلى كافة ا صعدة السٌاسٌة واقجنتنمناعنٌنة والنونقنافنٌنة 
واق"تصادٌة وغٌرها. وأيه ا كور تأوٌراً، وا "ر  إلى الحقنٌنقنة فنً 
تحلٌله وتوضٌحه للحقائك وتيبٌهه إلى المةاطر. وهو ال ي ٌنمنتنلن  
القدرة على طر  ا سئلة بموازاة "درته علنى تنقندٌنم ا جنوبنة، وق 
ٌَسنمنح لنه بنمنمنارسنة دور  فنً اينتناج النوعنً  ٌيتظر من أحد أن 

 والتحرٌض علٌه. 
ومن ا دوار القاعلة التً ٌقنوم بنهنا النمنونقنف، هنً زر  رو  
ا مل والعمل ورف  المعيوٌات للجنمناهنٌنر وتنوعنٌنتنه، وةناصنًة فنً 
ا زمات والظروف الصعبة، وٌكون لنه و"ن  وأونر فنعنال فنً إدارة 
ا زمة التً تنمنرب بنهنا ا منة. ولشندة غنٌنرتنه عنلنى "ضناٌنا وطنينه 
ومجتمعه ق ٌصٌبه الٌأس مهما كايت شدة التيا"ضات الموجودة من 

 حوله. 
وعيدما يقول الموقف، ه ا ٌعيً أيه دائمناً لندٌنه أفنكنار جندٌندة، 
ولكن قبد من أن تكون له   ا فكار "و  مجتمعٌة فناعنلنة تنتنلنقناهنا 
وتيقلها إلى حٌز الوا" ، وإق بقنٌنت أسنٌنرة النرؤوس منهنمنا كناينت 
تيوٌرٌة. ولكن ما هً تل  القو  النمنجنتنمنعنٌنة بنالنينسنبنة لنلنمنونقنف 

ٌُقّعلها؟   الكردي التً ٌمكن له أن ٌتقاعل فٌها و
ق ش  أن الجماهٌر هً ا ساس لكل القو ، فعلى النمنونقنف أن 
ٌكون فاعالَ بٌن صقوفها، وأن ٌدف  بها إلى التقاعل ااٌجابً بنعنٌنداً 
عن الموا"ف العاطقٌة الطارئة والتً على ا غنلن  تنكنون ينتنائنجنهنا 

 غٌر مقٌدة للصالح العام. 
إق أيه ه ا ق ٌعيً مطلقاً بأن ٌبقى الموقف الكردي ةارج دائنرة 
الحركة السٌاسٌة الكردٌة.  على العكس تماماً، هنينا  ضنرورة بنأن 
ٌأة  الموقف دور  الّرٌادي فً التيظٌمات السٌاسٌة والقٌام بمنهنامنه 
ومسئولٌاته وةاصًة فً ه   المرحلة الزميٌة النحنسناسنة والند"نٌنقنة 
التً تمر ٌها "ضٌتيا العادلة فً سائر أجزاء كردستان وةناصنًة فنً 

 .  روژآفا
وكوٌراً ما يسم  من بعض الموققٌنن النكنرد منقنوقت ومنبنررات 
مةتلقة هيا وهيا ، وميها: أن البٌئة الحزبٌة وةاصنًة فنً النحنركنة 
الكردٌة هً غٌر حاضية وطاردة للموققٌن والمياضلٌن الحقنٌنقنٌنٌنن، 
وبٌئتها غٌر جا بة للمنونقنقنٌنن والنمنبندعنٌنن بسنبن  حنالنة النتنشنتنت 
الحاصلة ، وأن "ٌادات ا حزا  الكردٌة تعمل بكل جنهنودهنا امنالنة 

 الموققٌن عن مراكز القرار السٌاسً. 
ق ش  أن فً ه   اآلراء شًء من الصحة والنحنقنٌنقنٌنة، ولنكنن 
لٌست كل الحقٌقة، وه ا ق ٌكون مبرراً بأن ٌبقى المنونقنف منتنقنرجناً 
وقبسنناً عننبنناءة الننتننشنناؤم والننرونناء وإلننقنناء الننلننوم عننلننى ا حننزا  
و"ٌاداتها، وفً يقس الو"ت ٌبحث عن القرص هينا وهنينا  منحناوقً 
استغالل ا حداث ابراز شةصٌنتنه فنً بنعنض النمنٌنادٌنن غنٌنر آبنٍه 
ة بعٌيها.  ٌّ  بالمصالح العامة للجماهٌر والمجتم ، وه   هً اقيتهاز
وهيا  من الموققٌن والمبدعٌن حٌن تشتد ا مور ٌنكنتنقنً بندور 
ٌُنغنرك  المتقرج سابحاً فً "ضاٌا  الشةصنٌنة، وفنً أو"نات فنراغنه 
الياس فً أمور فلسقٌة ق تنعنود لنلنمنجنتنمن  والنقنضنٌنة بشنًء منن 
القائدة. وه   القئة من الموققٌن تتغٌر وتتلون حس  التغٌرات النتنً 
الة ( كنوينهنا تنمنٌنل  ٌّ تحدث فً محٌطها، وٌمكن تسمٌتها بالقئة ) الم

 م  كل رٌح. 
على الرغم من كل السنلنبنٌنات النمنوجنودة فنً أحنزا  النحنركنة 
السٌاسٌة الكردٌة فً غر  كردستان، ومن منينطنلنك تصنحنٌنح هن   
ا ةطاء ومعالجة بنعنض ا منراض النتنً تنعناينً منينهنا جسند هن   
الحركة، فعلى الموققٌن النكنرد اقينةنراط فنً صنقنوف النتنينظنٌنمنات 
والمؤسسات السٌاسٌة للعمل إلى جاي  المياضلٌن الحقٌقٌٌن لنلندفن  

 با حزا  السٌاسٌة يحو التغٌٌر ااٌجابً. 

ن بـركات
مـروا
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(  ك نوبناينًالدضور شت م ة االاتماع شـم ) 
تضامناً مع أشنما  وشمنمات كموشمانمي وتمثممم منماً 
للتضد ات الكش ر  لودمدات دممما مة الامعم  
ودورها المامهمود فمي المدفماع ضمد ورهما  
تنظ م الدولة ) دال  ( وهاماتم  المممتمتمالم مة 
ضد منطقة كوشاني ) ل ن العر  ( الكمرد مة 
ال ور ة ز ولدى تمنماو  الموضمع المممس ماو  
القابم في الشالد ز أكد االاتماع أن ما تامهمده 
 ور ا من فظابع وأ مات  تدم  م ؤول تهما 

 –نظام القممع واال متمشمداد و م ماره الممنمي 
الع كر  في معالاة المور ز مما نام لنم  
مممبممات اللمموف مممن الممقممتمملممج والمماممردممج 
والمممممعمماقمم ممن والمممممال مم ممن مممن الممنمما دمم ممن 
والمهار ن ز ل نتع  فمي  م ماقم  أامد قموى 
اإل الم ال  ا ي تطرفاً وورهاشماً ز و متمو مع 
نفوذه وتتضالف قمواتم  وأدواتم   صموصماً 
شممعممد ولممالن دولممة المم ممالفممة فممي الممممموصمم  
والتهافت للج مشا عتها لم مت فمي المامانمشم من 
العراقي وال ور  فد   ز ش  ولدى العمد مد 
من الو اط اإل مالممو مة لملمج الصمعم مد من 

اإلقملم ممممي والمدولممي تمرافممقماً مممع   –المعمرشمي 
ا تمرار توافد لناصمر امهماد مة ممن شملمدان 
أوروش ة للمااركة في ألما  تمنمظم مم المدولمة 
وأناطتها الممتمفمرلمة ز شمدم مف شمات  امكم  
ال طر الداهمم وال مات المذ   مهمدد وامود 
ومصالح الام ع ز مما  تمطملم  تضمافمر كم  
الاهود المدل ة واإلقل م ة والدول ة لمتمطمو مق 

 تمدده والعم  للج ددره .

من اان  آ ر ز أاار االاتممماع شمسن ال 
د َّ ل كر اً لأل ممة ال مور مة وأن الم م مار 
ال لم والفضم   مشمقمج كماممنماً فمي ممتماشمعمة 
والتماد  ش  وم الي و ماماد دم   م ما مي 
 لمي شإاراف دولي شما  ضمن وقف ن  ف 
الدم والمدممار ز و م مدم طمممودمات الامعم  
ال ور  في د ا  آمنة ز دّر  وكر مة ز مممما 
 قتمضمي تم لمف كمتم  وأطم ماف المممعمارضمة 
الوطن ة التي  شقج د شنا  اك  ا  اً دم مو ماً 

 –منها ز وهنا تترت  للج وطمار االبمتمالف 
 –الذ   عد المعمنموان الامهمر لملمممعمارضمة 

م ؤول ة تار   ة في تدم  اللشا  ز  شموم مة 
ا تعاد  مصداقم متم  فمي المدا م  ال مور  ز 
انطالقاً من الافاف ة في العم  والتواهمات ز 
ونشذ الرهان للج الع كر  أو تد    ارامي 

 ال  دمد لقشاه.

وفي ماا  واقمع المدمركمة المكمرد مة فمي 
 ور ا وما تمعمانم م  المممنماطمق المكمرد مة ممن 
دصار  انق وهامات غادر  متكرر  لملمج 
 د دال  وأ واتهما ز وضمرورات المتمالقمي 
وودد  الصفوف في معترك المممواامهمة فمي 
هكذا مردلة لص شة ز أكمد المدمضمور لملمج 
التم ك الثاشت شما تتضمممنم  اتمفماقم مة دهموك 

التار   ة الموقمعمة شم من الممماملمت الموطمنمي 
TEVالكرد  ودركة الماتمع الد مقراطي 

-DEM  شمرلما مة  ٕٗٔٓ/   ٓٔ/  ٕٕشتار خ
رب ت وقل م كرد تان العراق ال م مد م معمود 
شار اني ز والتي كمان لمدم شمنما و مكمرتم مره 
دوراً ملدوظاً في التدض مر لمالتمفماقم مة تملمك 
وال مهممر لمملممج ونممامما هما ز والممتممي دممظمم ممت 
شمشاركٍة من قمشم  اممم مع الدم ا  والمقموى 
الكرد تان ة شما ف ها شرلمان اإلقل م ومنظومة 

وكذلك أصمدقماٌ   KCKالماتمع الكرد تاني 
كثر وأو اط من الممعمارضمة ال مور مة ذات 

 التواهات الد مقراط ة .

وفي معرض تناو  الوضع الذ   عمانم م  
المالت الموطمنمي المكمرد  والمدماالت المتمي 
مّرت شهما ممن نم لمات وأممراض دم شمو مة 
وتره  و و  تمقمد مر ز أكمد االامتممماع شمسن 
القرار الذ  صمدر ممؤ مراً شما مم الممماملمت 
والقاضي شإشعاد د شنا ود ش ن آ ر ن لمنم  
اا  مت رلاً ومؤ فماً ز كمونم   مفمتمقمد أدنمج 
امعممور شممالممممم ممؤولمم ممة دمم مما  هممكممذا مممردمملممة 
لص شة ز وون م عج أصدما  ذلمك المقمرار 
المادف فمي المتمرو مج لممم المم واتمهماممات 
تهدف للمنم م  ممن مصمداقم مة دم شمنما ودوره 
اإل ااشي المممعمروف لمدى ممعمظمم الو ماط 
الكرد ة والمكمرد متمانم مة  مرممي أ ما ماً ولمج 
تمماممممم ممد اتممفمماقمم ممة دهمموك وولمماقممة تممنممفمم ممذ 

 مضام نها .

مممن اممانمم  آ ممر أكممد االاممتممممماع لمملممج 
ضمرورات الممتمعمماممم  اإل ممامماشمي مممع اإلدار  
الذات ة القابمة وذلك وفق فدموى ومضمامم من 
اتفاق ة دهوك ز وللج قالد  الاراكة الفعلم مة 
في تدمم  الممم مؤولم مة دفمالماً لمن و مدممًة 
لقضا ا الاع  ال وم ة والمص ر ة واإل مهمام 
فممي ممملمما الممفممرا  اإلدار  وممممممار ممة دممق 
وواا  الدفاع لن أممن و مالممة المممنماطمق 
الكرد ة وتدق ق ت لف وودـد  الصمف لملمج 

 م توى ك  قر ة وناد ة ومنطقة .

وفممي المماممانمم  الممقممومممي الممكممرد ممتممانممي 
ومناهضة اإلرها  ز أشدى االاتماع تمفماؤلم  
و ا  دملة التضامن الكرد تمانمي والمعمالمممي 
مع أهلنا في كوشاني ودور الشم ماممم  ركمة و 

HPG  فممي المموقمموف ولممج اممانمم  ودممدات
( ضممد  YPG – YPJدممممما ممة الاممعمم  ) 

تمدد دال  وهاماتها الودام مة المتمي  مشمق 
وأن مار تهما شمسشامع صمورهما ضمد المكمرد 
اإل د  ن في اشا   ناار لتص  لملم ماً ولمج 
م مممتممموى قمممتممم  امممممممالمممي ودمممر  وشممماد  
) امم ممنممو مما ممد ( شممدممق طممابممفممة مممعمم ممنممة مممن 

 ال كان .

وفممي  مم مماق تممقمم مم ممم  مم مما ممة الممدمم   
وتواهات  في الفتر  ما شعد المؤتمممر ال ماشمع 

ز أاماد المدمضمور شمواقمعم مة  ٖٕٔٓن  مان 
مواقف الد   ومصداق ت  وصدة تقمد مراتم  
ولج دد كش ر ز كما  اهد ل  الكمثم مرون ز وال 
أن  وفي الوقت ذات   ا  االاتممماع انمتمقماده 
لدا  اله بة الق اد مة لممما اماشم  ممن ضمعمف 
و مو  ز د ف أامع الدضور للمج تمدارك 

ال  ا مي لملمشمالد   –متو رات الظرف المني 
وللج ضرور  ا تمرار العم  وتع    دور 
وفالل ة الد   ز فتم تعل ق المعممم  شمشمعمٍض 
من مواد النظام الدا لمي لملمدم   ز واتم ماذ 

 تداش ر تنظ م ة أ رى منا شة .

ا تتم االاتماع ال ات  شنمامال ز ممؤكمداً 
للج المضي قدماً دون تمردد فمي ممواصملمة 
العم  ش ن صفوف الاع  رغم ك  المعموابمق 
والصعا  ز وذلك دفالاً لن لدالة المقمضم مة 
القوم ة الد مقراط ة لاعشنا ز ومن أا  ال لم 

 والدر ة والم اوا .

الننمننجنند والننةننلننود لشننهننداء الننحننرٌننة 
 والكرامة ...

 المجد والةلود لشهداء كوبايً ...

  ٕٗٔٓ/  ٕٔ/  ٖٓلفر ن 

 الهٌئة القٌادٌة

لحز  الوح دة الدٌمقراطً النكنردي فنً 

 سورٌا ) ٌكٌتً (

 تتمة -ي دوة حوارٌة فً سرٌه كايٌه 

وشعض المؤ  ات الن اب ة ز دم مف شمدأت 
الندو  شالوقوف دق قة صمممت لملمج أروال 
الاهمدا  و ممن ثمم لمرض فم ملمم وثمابمقمي 

 Eger Kurdistan(قصمم ممر شممعممنمموان  
Dewletek ser Bixwe ba )  و

كذلك ف لم قص ر لن ك ف ة تسه   الطلمشمة ز 
 : ثم شدأ الدوار للج المداور التال ة

أهم مة ال مر  فمي تمهم مبمة المطمفم   -ٔ
 . لمردلة ما قش  المدر ة

دور المممممدر ممة فممي انامما  دمم مما   -ٕ
 . تعل م ة لألطفا 

التواصم  شم من ال مر  والمممدر مة  -ٖ
 . وأثرها للج التدص   العلمي للطف 

دور المممممد ممر فممي الممتمم ام الممكممادر  -ٗ
 . التدر  ي

دور وأثمر مما  مدمدف فمي  مور ما  -٘
لموماً والمناطق الكورد ة  صوصاً لملمج 

 .العمل ة الترشو ة

وقد اهدت النمدو  تمفمالمالً مممم م اً ممع 
تسك د أغل  الدضور للج أهم ة مثم  همذه 
الندوات الدوار مة لملمج المتمس م مت لمدم ما  

 . ماتمع ة متطور  و شّنا  
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 بٌان مشتر  ... تتمة

وصالل القطاع المنيز الالمرك  ة والمدمكمم 
الرا د. كما رد  المااركون شالتعاون شم من 
الدكومة العراق ة ودكومة وقل مم كمرد متمانز 
وأكدوا للج ضرور  المتمعماون شم من اممم مع 
الطوابف العراق ة في الدملة له  مة تمنمظم مم 

 دال .

. ألاد المااركون التسك د للج دلممهمم 2
لدور المم المتدد  فمي المعمراقز وال  م ممما 
مهمة الممثم  الم ماح لمألمم من المعمام. كممما 
ردمم  المممممامماركممون شممالممممموامم  اإللممالمممي 
الصادر لن ن كموال  ممالد منموفز المممممثم  
ال اح لألم ن المعمام فمي المعمراق وربم مت 
شعمثمة الممم المممتمدمد  لممم مالمد  المعمراق )

UNAMI وا ممتمممممع المممممامماركممون ولممج .)
وصف ال م مد ممالد منموف لملمشمعمد اإلن مانمي 
للوضع في العراق والمدماامة ولمج ا متماماشمة 
دول ة منظمة لدلم منظمات الممم المممتمدمد  
والدكومة العراق ة ودكومة وقل م كمرد متمان 

 في اهودهم الرام ة ولج ودار  ال مة.

. أاار الممماماركمون شمقملمق امد مد ولمج 3
االنتهاكات المنها ة الوا عة النطاق لدمقموق 
اإلن ان المرتكشة من قش  تنظ م دال ز شممما 
في ذلكز من املة أمور أ رىز ارابم ضمد 
القل ات الد ن ة والعرق ة وغ رها من الفبمات 
الم تضعفة من ال كمان. وفمي همذا الصمددز 
الدظ المااركون اال ت دام المنهاي لتنظ م 
دال  للعنف الان ي والقابم لملمج المامنمت 
في دممملمتم  اإلرهماشم مةز وامامعموا المامهمود 

 الدول ة للتصد  لهذه الارابم.

. قرر المااركون ممواصملمة تمنم م مق ٓٔ
ورصد التقدم المدر  لملمج اممتمداد  مطموط 
هذا الاهد وتسم ن ت امن وتود د الاهود ممع 
تودد العالم للتصد  للتهد د الماترك لتنظ مم 
دال . قرر الامركما  فمي المتمدمالمف أ ًضما 
االامممتممممممماع شصمممور  ممممنمممتمممظمممممممة إلامممرا  
المااورات ال  ا  ة والتن  ق العام من أا  
ممم امممنممة ال مم مما ممات واال ممتممراتمم ممامم ممات 
والموارد.  وف تدص  ااتمالات م تقشل ة 
من هذا النوع للمج الممم متموى المو ار  أو 
للج م تو ات اش  و ار مة. و موف تمعمقمد 
ااتمالات الدقة من نوع هذه الال ة العاممة 
للج الم توى الو ار  كما تدلمو المدماامةز 

  وًما. 2ٓٔفي غضون مد  ال تتااو  

. أاار المااركون شقلق ممتم ا مد ولمج ٔٔ
مممعممانمما  الاممعمم  ال ممور . ودممثمموا اممممم ممع 
أطمراف الممنم اع فممي  مور مما لمملمج ادممتممرام 
القانون اإلن انمي المدولمي وت مهم م  وصمو  
الم الدات اإلن ان ة ولج المدمتماام منز وفمًقما 

و  3ٖٕٔلممقممرار  مممامملممت المممن الممدولممي 
. وأد طوا لملمًمما شمالمتمقمر مر ال م مر ٕ٘ٙٔ

للانة الدول ة الممم متمقملمة لمتمقمصمي المدمقمابمق 
التاشعة لألمم المتدد ز ُدكم اإلرها : العم م  
تدت دكم دال  فمي  مور ماز المذ   موثمق 
اللمما  المودام مةز شممما فمي ذلمك "امرابمم 
در  وارابم ضد اإلن ان ة" التي تمرتمكمشمهما 
دال  ضد ال كان المدن  ن في  ور ا. كممما 
أكمد المممماماركممون الممتم امممهمم شمدلممم الاممعمم  
ال ور  في اهوده الرام ة للتصد  لتنمظم مم 
دال ز ولعمل ة انتقا   م ما مي ت متمنمد ولمج 
مشادئ ش ان ان ف. وردمشموا أ ًضما شمامهمود 
مشعوف المم المتدد  الم ماح  متم مفمان د  
م  تورا التي  شذلها من أام  المتموصم  ولمج 
د    ا ي. والدظ لمدد ممن الممماماركم من 
للج وا  التدد د واود دااة لمقموات شمر مة 
فمعممالممة لممهمم  ممممة تممنمظمم ممم دالم  فممي نممهمما ممة 
المممممطممافز وفممي هممذا الصممددز أثممنمموا لمملممج 
اللما  التي تمقموم شمهما قموات المممعمارضمة 
المعتدلة في معركتها ضد تنظ م دالم  فمي 
 ور ا. كممما دلما همؤال  الممماماركمون ولمج 
  اد  الدلم لهذه القوات المعارضة المعتمدلمة 
التي تقات  للج اشهات متعمدد  ضمد دالم  

 واشهة النصر  والنظام ال ور .

. ألممر  المممممامماركممون لممن قمملممقممهممم ٕٔ
العم ق و ا  ا تمرار معانا  النا د ن ش شم  
القتا  الدابرز واددوا للج ضرور  تدم م من 
ومكان ة وصو  الم الدات ولج المدتماام من. 
تعهد المااركون شات اذ الم  د من المتمداشم مر 
لتكملة اهود المم المتدد  لمعمالمامة ال ممة 
في العراقز فضالً لن أ ممة المالامبم من فمي 
 ور ا والمدو  المتمي ت متمضم مف المالامبم من 
ال ور  ن. وفي همذا الصمددز أامادوا شمكمرم 
الشلدان المض فة لالاب ن من  ور از ال   ما 
العراق والردن ولشنان وتمركم ماز والدمظموا 
الع   الثمقم م  المذ  تمتمدممملم  همذه المشملمدان 
والدااة للمم مالمد  فمي   ماد  قمو  صمممود 
الماتمعات المض فة. وألرشوا لن تمس م مدهمم 
لاهود ألمان ما لملمفمت االنمتمشماه ولمج ضمرور  
تقد م الم الد  للماتمعات المض فة لالاب من 
ال ور  ن دلًما لال تقرار في المنطقة  ال  

تار ن الو /أكتوشر دو  وضع  2ٕمؤتمر 
الالاب ن ال ور  نز واددوا للج أن المدلمم 
المنا   للمشملمدان المممضم مفمة والمممامتمممعمات 
المض فة أممر دم مو  لمممكمافمدمة المتمطمرف. 
وتعهدوا شتقد م الم  مد ممن دلمممهمم المكمامم  
لممدممكممومممة واممعمم  الممعممراق فممي اممهممودهممممما 
لممممم ممالممد  وولممانممة الممالاممبمم ممن والممممماممرد ممن 

 وتمك نهم من العود  ولج منا لهم.

* * * 

 المشاركون فً شراكة التحالف:

 لطنة لمممان  -المار  –امهور ة ألشان ا 
امممهمور مة  -امهور ة أ  لندا  -أ ترال ا   –

المامممهمور مة  -امممهمور مة المنممم ما -شولنمدا 
مممملمكمة  -امممهمور مة المشمرتموما   -العراق ة 
 -  شملمام مكما  –دولة قطر  -ا رلندا   –الشدر ن 

 -امممهمور مة كمور ما  -الامهور ة اال طال ة 
 -روممانم ما   –الم ماشمان   –  الشو نة والهر مك

المممممممملممكممة الردنمم ممة  -امممممهممور ممة شمملمموممار مما 
كمنمدا   –المملكة العرش ة ال عود ة  -الهاام ة 

 -امهور ة صمرشم ما  -امهور ة كو وفو  -
 -دولممة الممكممو ممت   -  امممممهممور ممة كممرواتمم مما

 -امممهمور مة قمشمرح  -امهور ة  نوفور  
 -امممهمور مة  ملموفماكم ما  -امهور ة التف ما 

 -  الامهور ة اللشنمانم مة  -  الامهور ة التا ك ة
امممهمور مة  -المدنمممرك   –اهور ة  لوف ن ا 

 -الدكوممة الصموممالم مة المفمدرالم مة  -لتوان ا 
 –  لموك مممشمور –امهور ة مصر العرشم مة 

 -  ممكمدونم ما** -امهور ة أ تون ما  -و شان ا 
 –ممولمدوفما   –االتمدماد الوروشمي  -ال و د 
 -  ممونمتمنم مومرو  –  امهور ة فمنملمنمدا -تا وان 

 –الامهور ة الفرن  ة  -الامهور ة الترك ة 
 –اإلممارات المعمرشم مة المممتمدمد    -  الممومر 
 -أوكمرانمم مما   - المملكة الهولند ة  -اورا ا

 -نم مو  ملمنمدا   –امهور ة ألمان ا االتمدماد مة 
المملكة المتدد  لشر طان ا المعمظمممج واممما  

 -المنمرو مج   –الامهور ة ال ونان مة  -ا رلندا 
 الوال ات المتدد  الم رك ة .

**  ذكر أن ال ونان ال تعترف تدت ا مم 
غ ر ا مها المؤقت المممعمروف شمامممهمور مة 
مقدون ا ال وغو الف ة ال اشقةز كما اما  فمي 

 (.33ٖٔ) 2ٔ1قرار مالت المن رقم 

 عقواً دهو  ... تتمة

شممسنممنمما مممتممممم ممكممون نممعمملممن هممنمما لمملمممممأل 
أن شالمراع ة ال  ا  ة وشاتفماق "دهموك" و

الهدف من ورا  هذه الاعاعة هو اإلامهما  
للج االتفاق ة وواهاضهما لمشمر المنم م  ممن 
  ا ة ودور د شنا المعروف فمي ال مادمة 
الكرد ة والكرد تان ة ز ال   ما شمعمد امولمة 
 كرت ره و ملم ملمة لمقما اتم  ممع الطمراف 
الكرد متمانم مة وم مالم م  ممن أام  المعممم  
الماترك ون ع فت   التموتمر والمممهماتمرات. 
و منممدّون فممي الممذاكممر  ال م مما مم ممة أن ثمممممة 
اهاٍت وأو اٍط ال تروق لها ودمد  الصمف 
الكرد  ال ور  ز ومنتفعون هم من دشكوا 
  وط اللعشة وأول وا ل الممهمم شضمرور  
وفاا  وتفاق دهوك والعود  مر  أ رى المج 
 مم مما ممة المممممدمماور والممتمموتمم ممر مممع دممركممة 
الممممماممتمممممع الممد مممممقممراطممي  ممدمممًة لاممنممدات 

  اصة .

لفواً " دهوك " ل منما نمدمن ممن  امّوه 
امالِك و ودر شمِك لمدمظمة المشمد  شمطمقموت 

 .م الدك المنتظر والمسمو 



 16 ك7272 -م  7102/       كانون األول  752العـدد/       YEKÎTÎاألخــجرة                   الوحـــــدة 

 راسلويا على العيوان التالً: احلــــرٌخ ىيمؼـتقـــيني اىسـٍبسٍني َدلىبضـــيً شـــؼجىب اىنــردي يف ســـدُن اىجـــالد
 Yekiti@yek-dem.com 

 ...  ʺدٌُك  ʺػــفًُا 
مال  ن الُكـرد للج امتداد  ارطة العالم ز وال 
  ما ُكـرد  ور از تاشعوا شاوف ال ات ولقما ات 
"دهوك" وشاركوا ل ا تهم للج المنا  التار م مي 
 وم  راوا ولج الضوا  وأللنوا لمن تموصملمهمم 
ولج ص وة لترت   الش ت الكرد  ال ور  شرلا ٍة 
من رب ت اقل م كرد تمان المعمراق وممشماركمٍة ممن 
الطراف الاق قة والصد قة ز فمي همذه المممردملمة 
الدق مقمة المتمي  متمم فم مهما ولماد  تامكم م   مارطمة 
المصالح والتوا نات فمي المشمالد كممما فمي لممموم 

أن  -للج ما  شمدو   –المنطقة ز لكن التار خ  سشج 
ت ّا  الممنمام ات شمس ممما  المقماصمر من ز وذ شمدأ 
ال الف في المالت الكرد  لمدى تمرامممة أولمج 
 طوات االتفاق ز للمج لمدد المكمرا مي أوالً ، ز 
ومن ثمم لملمج لمدد الممموالم من، ز ثمم لملمج لمدد 
المنتفع ن، ز ثم انددر الشعمض المج درك المتمهمممة 
والت و ن الذ  هو شدا ة االندطاط والممد م  ولمج 

 فنا  الذات )ونقصد ذات المالت(.
ال  الممت الممتممهمممممة شـمم / المم مم ممانممة / مممو لممة 
شالت او  ش ن ممثلي المماملمت الموطمنمي المكمرد  
االثنا لار طالما ال تتوفر الدلمة والمقمرابمن ضمد 
أ  طرف وطالما لم  عترف أ  متهم ز وما ددف 
من فرقعات في المممواقمع وتصمر مدمات وصم م  
للج الااااتز انمما همو كمشمت ولمالممي ممراهمق 
 تفار للج مااهد  المعمورات ال م ما م مة ولمهمر 

 والم ؤول ة الشعض من المتد ش ن ل ت وال .
وما تكاُتُف  تة أد ا  ضد ثمالثمة ممنمهما همم 
قوام المالت وات اذ لقوشمة المفمصم  شمدمقمهما ممن 
المالت ومن االبتالف ومن الممرامعم مة دون أ مة 
وث قمة ودانمة ز ودون ممدماكمممة ز ودون دفماع ز 
ودون ا تبناف ودون أ  رادع أ القي ز وتع م من 
ثممالثممة اامم مماح شممدالً مممن ممممممثمملممي الدمم ا  
الممثممالثممة...، ال  صممنممف وال تممدممت شممنممد الممعممشممف 

 شالمصلدة القوم ة وافاا  "دهوك". 
 ذكر أن التهمة هي لدم الوفا  شعهد الماملمت 

 TEV-DEM والممتممصممو ممت لصممالممح مممراممدممي
الار ك المفترض في المراع مة المعمتم مد  ز لمكمن 
الور   أن المذ من  متمامدقمون شمالمعمهمد والممم مثماق 
و تشاكون للج المالت هم من لمّطملموا الممماملمت 
لعام ون ف ز وهم من تواصملموا  مراً ودون لملمم 

دم وطردوا تق  م االدار  معمهما  -المالت مع تف
ف فتي ز للج أنهم د   كمشم مر دون شماقمي  -ف فتي

المالت ز وطمردموا فمي أ مواق االلمالم لمشمار  
الد ش ن الكش ر ن ،، ز والغر  أن قنا  "روداو" 

التلف  ون ة قد أللنت لن أ ممما  / المممامرمم من / 
ولن العقوشة قش  تاك   اللانة والمنمطمق شمالمدمكمم 

 .، شس ام

من اهتنا كد     ا ي   عج المج تموملم م  
التناقض الرب  ي للج  واه وتقد م مصلدة المكم  
للج مصلدمة المدم   ز وذا لماهمدنما فملمن نم مّ  
شالت اماتنا ال الق ة  وماً ز ووذا أقدمنا للج فمعملمٍة 
لن نتوانج لمن اإلامهمار شمهما ز وفمي انمتم ماشمات 
المالت مموضموع المنم اع ل منما نمدمن ممن أ مّ  
شالعهد رغم أن النت اة ال ترتقي الج دراة التهممة 
والت و ن في ثقافتنا الد ش ة أصالًز فتدنما قملموشمنما 
كصفدات ش ضا  وتركنا في ال لف كم  ال مفماهمة 
واإل فاف وك  الت ط ح والتقم  مم وكم  المممكمابمد 
والطعون التي  ا دها شإتقان من تاّر  من ثقمافمة 
لصر الدر  الشارد  من شعض ق ادات الدم ا  
ال ممرى ز فمما ممتممقممشمملممنمما " دهمموك " شممالمم غممار ممد 
والورودز وظننا لوهلٍة أن لصر النا " ال مفملمج" 
والنا " الدم شم مة " قمد ولّمج والمعمصمر المكمرد  
المتدّضر قد دنا من اللتا  ز لمكمن الضموضما  
الذ  أث ر من اد د دو  موضوٍع هو أ  ف من 
أن  ثار أصالًز أ قظنا ممن المدملمم الماممم م  لملمج 

 . الواقع المر ر مرً  أ رى

من أدلج شصموتم  لصمالمح امر مكم  شمدالً ممن 
دل ف  )كابنا من كان( رشما  كون قد أ م َّ شمولمده 
أو نكف شعهده لكن  ل ت ش ابن قطعاًز لن  ممارت 
التصو ت ال ر  الذ   مممنمدم  دمر مة اال متم مار 

 -وذاً   –د   ألراف الد مقراطم مة ز مماذا نمقمو  
للامهور  الذ   صوت لماار ع الد ممقمراطم م من 
فممي أمممر ممكمما ؟ ز همم  نممتممهممم "شممرنممارد كممواممنممر" 
االاتمراكمي المذ  اامتمرك فمي دمكموممة الم ممم من 
شال  انة ؟ ز ثم ون الم م مانمة همو أن تمتمعمامم  ممع 

همي امهمة  Tev-Dem اهمات ممعماد مة ز فمهم 
معاد ة ؟ ز اذا كان الممر كمذلمك لممماذا نمتمامارك 
معهم ؟ ز واذا كان د   الودد  /  ابمنماً / لممماذا 
تراكض قاد  الماملمت الممموقمّر تملمشم مة لمممشمادرتم  
وأقروا شصواش ة رؤ متم  و م ما ماتم  )المممرامعم مة 

دم  -ال  ا  ة الكرد ةز التعام  اال ااشمي ممع تمف
واإلدار  ز االقرار شدور ودمدات دممما مة الامعم  
وتثم ن تضد اتها ز المناطق الكرد ة فمي  مور ما 
ودد  ودار ة ز اإلدار  الذات مة شمدالً ممن امعمارات 
الكث ر ن في الفدرال ة وما الج ذلمك ز ....( ز ثمم 
وذا كممان اللضمما  المم ممممم ممة لاممر لممكمم  طممرف 
  صوتون دوماً لصالح مال هم فمان المممرامعم مة 
 تكون لاا   لن ات اذ أ  قرار شالغلمشم مة وال 
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 ثطبقخ تٍىئخ
شمممممنمما ممشممة ألمم مماد 
الممممم ممالد ولمم ممد رأت 
ال نة الم الد ةز تمتمقمدم 
همم ممبممة الممتممدممر ممر ولممج 
ال ممو  الممممم مم ممدمم مم ممن 
وك  المعمالمم شمالمتمهمنمبمة 
والتشر كز وتتمممنمج أن 
 مممعمممّم ال مممالم شمممالدنممما 
 ور ا المنمكموشمة وكم َّ 
الممعممالمممز وأن تممنممتممصممر 
ثممقممافممة ادممتممرام دممقمموق 
اإلن ممان لمملممج ثممقممافممة 
الممدممقممد والممكممراهمم ممةز 
وتممنممعممَم كمم ُّ اممعممو  
الرض شممممالممممدممممر ممممة 
وال مممالم والممممممم ممماوا  
دون تم   ز وكم  لمام 

 والشار ة ش  ر.

 تٍىئخ َتربٌل
شمممممممنممما مممشمممة لممم مممد 
الصممموم لمممدى المممكمممرد 
اإل  د  ن التي ترافقمت 
مع تدر ر انوما  ممن 
راممممممت اإلرهمممممما  
الدالامي المذ  أنمعمَ  
قممملممموَ  المممكمممرد وكمممّ  
أنصار الدر ة وال الم 
في العالمز تتقمدم هم مبمة 
المممتمممدمممر مممر شمممسطممم ممم  
الممتممشممر ممكممات لممأل ممو  
اإل  د  ن في لم مدهممز 
متمن ة لود  و م  مد مي 
اممنممومما  ولممج د ممارهممم 
واللقا  شسهلهم وأدشتهمم 
شممممسقممممر  فممممرصممممةز 
متقدم ن شالوقت نمفم م  
شممكمم  الاممكممر لمماممهممود 
المشمم ماممممركممة الممشموا مم  

وكمممافمممة   YPGوا  
القوات المكمرد مة المتمي 
 مماهمممممت فممي تممدممر ممر 
همذه الممشمقممعمة مممن شممالد 
الكرد وال  الت تمقماتم  

 في كوشاني.
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