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 احملررة "كوباني"ىل حول زيارة الوفد القيادي حلسبنا إتقرير 
 :االختصار

لحزبنا حزب من الهٌئة القٌادٌة  قام وفد  ،   رفاق منظمة كوبانًبمبادرة من )....
 –رشٌد شعبان ) ضم كل من الرفاق ،  ( ٌكٌتً) الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا 

التقى ،  2115 / 2-1و  / 1-31ٌومً لى كوبانً المحررة إبزٌارة  ( ، قازقلً محمد –صالح علمداري 
ورؤساء الهٌئات المتواجدٌن فً ،  (مقاطعة كوبانً)رئٌس الهٌئة التنفٌذٌة فً   نور مسلمٌد أالسالوفد خاللها 

كما وتجول الوفد فً عدد من شوارع المدٌنة ونقل إلٌهم رسالة الحزب والقٌادة ومباركتهم بالنصر ، ،  المدٌنة 

 وكذلك مقر   ووزارة الدفاع  YPG ـال قوات رئاسة الكانتون ومقر   منها مقر  ، وزار عدد من المقرات ، المنكوبة 

والتقط الوفد مع مضٌفٌه صوراً تذكارٌة فً  ٌشمركه ،الب ومقبرة الشهداء ومقر  فً المدٌنة  لًوالفرن اآل YPJ ـال

منظمة وقٌادات كما التقى الوفد بشكل منفرد وجماعً  بالكثٌر من رفاق  ،ها ووالمقرات التً زاراألماكن 
وحثوهم على التعاون ، لسٌاسٌة ومواقفه ا ووضعوهم فً صورة الحزب ، فً الشتات التركً  لحزبنا كوبانً 

 ....( عادة تأهٌل مدٌنتهم بعد التحرٌرمع اإلدارة القائمة فً إ

 

 

  التفاصٌل:

لكنها استغرقت بنا أكثر ،  تكٌلومتراكلس التركٌة ال تزٌد عن خمسة المسافة بٌن معبر باب السالمة ومدٌنة 
على ما  – وامل   نالذٌ ،من الحدود وكذلك لمزاجٌة موظفً الجانب التركً ، من عشر ساعات لشدة االزدحام 

على المساء  ذ صباحه حتىمنول كانون األأمضٌنا ٌوم الثالثٌن من السورٌٌن كل ٌوم.  من تدفق آالف  -ٌبدو
ذاك الشعور الغرٌب ، وعناؤه علٌنا طول زمن الطرٌق  ولم ٌفسدالعزٌمة التً بدأنا بها لكننا لم نفقد ، الطرٌق 

 . المحررة "كوبانً "رٌن باتجاه سائ كونناالذي كان ٌغمرنا لمجرد 

ا فٌما سمح به الوقت من اللقاء ببعض الرفاق وبعض وتمكن  ،  " عنتاب "قضٌنا لٌلتنا األولى فً مدٌنة 
علٌنا  وتنهال ، لٌشاع الخبر سرٌعاً بٌن رفاق منظمة كوبانً، وهدفها  بمشروع الزٌارةخبرناهم وأالمهتمٌن 

قامة ندوات للرفاق بعد امكانٌة إمكانٌة اللقاء بهم وإالمضً قدماً وكذلك تطالبنا ب المكالمات التً تحفزنا على
 العمل الحزبً .  تراجع

( التً تبعد سروج) Pêrsûsلى مدٌنة انطلقنا إ، فً صبٌحة ٌوم  السبت الواحد والثالثٌن من كانون الثانً 

شكري المحامً ودائماً بمساعدة ومشورة كل من الرفٌقٌن ،  مسافة تزٌد عن المائة كٌلومتر "عنتاب"عن 
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والتنسٌق مع و بالتواصل ،  " كوبانً "من قٌادة منظمة  مصطفى خلٌلستاذ األمحمود و
مسلم شٌخ  " هناك والمقٌمٌن حتى تارٌخه فً تركٌا القٌادٌة عضاء الهٌئة رفٌقٌنا أ

جراها أوبعد اتصاالت  ،فً مدٌنة سروج اوالذٌن التقٌنا بهم " موسى كنو "  و" حسن
مراجعة كان علٌنا  ،  نور مسلمأالرفاق مع كوبانً ومع رئٌس الهٌئة التنفٌذٌة السٌد 

رسمٌة الذي كان قد تحول الى ممثلٌة غٌر  ، " سروج مركز الثقافة والفن التابع لبلدٌة "
وبالفعل توجهنا الى المكان حٌث كان فً ، بمساعً بعض النواب الكرد فً البرلمان التركً (كوبانً إلدارة)

كوفد حزبً وبفكرة الزٌارة التً  اللذٌن رحبا بنا " فوزٌة السٌدة "و "ٌلوگ السٌد"استقبالنا مسؤوال المركز 
والً من لنا ذن على إجل الحصول وعدانا ببذل كل الجهود من أو -على حد قولهم  –الكثٌرٌن قنا فٌها سب  

ٌة التارٌخ كان ٌوم السبت وهو ٌوم عمل قصٌر ٌسبق العطلة االسبوعن رغم أ،  "كوبانً "لى بالدخول إالمدٌنة 
اللذٌن  " موسى "و " مسلم "فً السماح لرفٌقً الهٌئة القٌادٌة  كخطوة أولىسفرت فً تركٌا ، لكن الجهود أ

بناء كوبانً الذٌن مغادرتها كشرط من قبل الجهة التركٌة لكل أمن دون حق  مدٌنتهمقررا دون تردد العودة الى 
بعد اخفاقنا فً .  اغادرانا  قبٌل المغرب لٌتصال بعد دقائق وٌؤكدان وصولهمف، ٌودون العودة الى دٌارهم 

لى االجتماع بالرفاق الموجودٌن إعدنا ، رغم الجهود التً ُوعدنا بها ٌوم السبت ذن المطلوب الحصول على اإل
التقٌنا ببعض رفاق دائرة كوبانً وهناك  " ورفاأ الى "وبالفعل سافرنا  وقت،لما تبقى من لنضع برنامج عمل ، 

ومن ثم شرحنا لهم تصوراتنا للمرحلة وكذلك مواقف ، همومهم  لىلٌهم وإحٌث استمعنا إ، فً لقاءات مكثفة 
 . عدنا الى الفندق حٌث بتنا لٌلتناف ، ن انتصف اللٌللى أ، إ الحزب

خرى حٌث كان فً انتظارنا ثلة أ، "  سروج "دراجنا الى عدنا أ 2115/ 2/ 1حد األفً صباح الٌوم التالً 
التً ترسخت فً ذاكرة  " الرمان ساحة المدٌنة "على ساحة  اق منظمة كوبانً فً المقهى المطلمن رف

كٌف عبر زجاج النافذة عشرات الشبان والرجال  معاً  شهدناطراف الحدٌث ومعهم أ حٌث تجاذبنا،  الكوبانٌٌن
عن طرٌق االتصال ذلك عرفنا  - عبر الحدود للعودة الى مدٌنتهم حافالت  فً  ٌُنقلونثم ، ٌجتمعون فً الساحة 

  . (الممثلٌة) ب

ودعنا الرفاق ف، وكان علٌنا االنطالق فوراً باتجاه كوبانً ، الوالً موافقة قبل مغٌب الشمس جاءنا خبر 
، لتبدأ الرحلة من قسم البولٌس  ،بسٌارته و(  الممثلٌة)المحٌطٌن بنا وغادرنا نحن الثالثة بصحبة شخص من 

ثالثة عناصر من المركز  لٌصعدمن ثم و، صور عنها خذ نا والتحقق من هوٌاتنا الشخصٌة وأحٌث تم تصوٌر
فً نقطة الحدود تم تصوٌرنا مرة مدنٌة ، ال فً سٌارتنا نا بالسٌر خلفهمنمروارة عسكرٌة وٌأمدنً الى سٌ بزي  

ضٌف ... ثم سئلة روتٌنٌة عن الزٌارة وسببها ومقاصدها وعن طبٌعة المُ أخرى وألقى علٌنا بعض العناصر أ
حٌث استقبلنا ،  " كوبانً "لى إلى بوابة الخروج التً هً نفسها بوابة الدخول إرافقونا بسٌارتٌن عسكرٌتٌن 

د( شخص اسمه محمد  م  دعانا ، سمائنا فً سجالت الوفود الزائرة تسجٌل أكد من هوٌاتنا وقام ببعد أن تأو، )م 
أن لى ، إ "عفرٌن"بعض معارفه القاطنٌن فً لنا عن أوس، س من الشاي لى تناول كأوإلى الجلوس إالرجل 

قلٌنا السٌارة حٌث أ، ا لى مرافقتهمإلقاء السالم علٌنا ثم دعٌانا قدما إلمسلحان أجاءت سٌارة جٌب فٌها شابان 
لى الدخول حٌث كان فً استقبالنا ، دعانا المرافقون إ عند مدخل محاط بالحراسةبنا  توقفالتً لم تسر طوٌالً لت

، فتعانقنا بحرارة ،  - حكومتهاأي رئٌس  -رئٌس الهٌئة التنفٌذٌة لمقاطعة كوبانً  نور مسلمأهناك السٌد 
كوبانً إدارة منطقة عن  اً رسمٌ ممثالً و، خر لحظة قاوم مع المدافعٌن إلى آونه ك،  تحرٌرمباركٌن له النصر وال

حٌث كان رئٌس الهٌئة العلٌا ، بصفاتهم الرسمٌة  الموجودٌن  رفاقه أنور مسلملسٌد ام لنا وفور جلوسنا قد   ،
اء ووزٌر الشباب والرٌاضة ووزٌرة شؤون المرأة ووزٌرة الشؤون االجتماعٌة والعمل  وآخرٌن ... ثم للقض

لى كوبانً قد بٌوم واحد إا اللذٌن سبقان " موسى مسلم و "وزٌر العدل الذي انضم الٌنا فٌما بعد ، وكان رفٌقانا 
حدٌث رسمً استمر حتى مالت التمهٌدٌة للدخول فٌما بعد إلى دارت بٌننا بعض المجاو ،ٌضاً ألٌنا إ انضما

نقلنا الٌهم كوفد  ،  أنورحٌث بتنا لٌلتنا فً نفس المنزل الذي نزلنا فٌه أي فً ضٌافة السٌد ، منتصف اللٌل 
، لة غناهم برسالتنا فً مداخالت مقتضبة مكم  ادة والقاعدة الحزبٌة وبل  حزبً تحٌات وتبرٌكات رفاقنا فً القٌ

فً ضرورة توحٌد الصف الكردي والعمل المشترك وموقفنا الواضح والمساند  توجهاتنامؤكدٌن فٌها على 
 ، ٌٌنالتكفٌررهاب المتمثل بالجهادٌٌن خطر اإلزمنة سابقة لأنا فً ه  نبُ وت  ، لمقاومة كوبانً والمدافعٌن عنها 

مثمنٌن دورهم  ، وبناتنا بناءناأ عناصرها باعتبار(  YPJ و  YPGحماٌة الشعب )وحدات  تضامننا معوكذلك 

 " كردستان قضٌة "ل جمع وصورة مصغرةأالبطولً فً الدفاع عن كوبانً التً هً فً معانٌها قضٌة الكرد 
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كما ، رحب الجمٌع بنا وبمبادرتنا فً الزٌارة دون تردد حٌث ، لٌهم إ. ثم استمعنا ..
منذ الحصار الذي سبق الحرب وخالل  عاشوهاالمواقف التً الوقائع وفً سرد وا شاركت

المدٌنة فً وجه داعش  شهر ونصف من المعارك والدفاع المستمٌت عنأأربعة 
 : لٌكم ملخصا عما تفضلوا بهوإ، ومرتزقته 

 

 

انسحبنا بسبب العراء وانبساط الطبٌعة وتناثر البٌوت فً الرٌف ف، لم نستطع الصمود فً الرٌف  ) ....
ذ هاجمونا بمختلف األسلحة إ، وكذلك لعدم التكافؤ فً السالح ، ة وقلة عددها فً القرٌة الواحد الكوبانً عموماً 

نشأنا دوٌة ... تمركزنا فً المدٌنة وأالبارودة وبعض القاذفات الٌ فً الوقت الذي لم نكن نملك سوى، لة الثقٌ
، ن ندافع حتى الرمق األخٌر .... هاجمونا من ثالثة محاور فً آن واحد وقررنا أ، قوٌة فٌها تحصٌناتنا بإرادة 

وتدفقوا الى شوارع ، ة مالصق للحدود التركٌة المحور الشمالً للمدٌن، أما هً الشرق والغرب والجنوب 
عمى تجاه األٌحملون فً قلوبهم الكره ، جناس واأللوان ٌمثلون كل قذارة العالم من كافة األدٌنة بأعداد هائلة الم

ة والكفر عبر أجهزة الالسلكً " وٌنعتوننا بالرد   بادتها وعن الذبحوإٌتحدثون عن حرق المدٌنة  ، الكرد عموماً 
حٌث كنا نسمعهم بوضوح حتى وهم ٌتحدثون مع بعضهم .... القصف العنٌف من الدبابات والمدافع  ، " القبضة

جمٌع مع حتى تم حصارنا ، وا ٌضٌقون علٌنا الخناق ٌوماً بعد آخر دأبو ، الثقٌلة والصوارٌخ قد انهكنا تماماً 
انتقلت المعارك إلى ، شرات المنازل ن عالمقاومٌن فً مساحة ضٌقة ال تتعدى بضعة شوارع وال تزٌد ع

طلبنا من المدنٌٌن الذٌن ، والغرفة الواحدة  نفس المنزلحٌانا دارت فً وأ، الشارع الواحد وإلى المنزل الواحد 
 رهومن ٌتبقى ٌكون قد اتخذ قرا، كانوا برفقتنا وٌقدمون الخدمات والمعنوٌات واللوجست مغادرة المدٌنة 

 " رٌالگال "فراد تمكن بعض أدنى ... ألن الموت المحقق أصبح قاب قوسٌن أو أ،  باالستشهاد بمحض إرادته
ثبتت رباطة جأش لكن وحدات المرأة أدنا من خبراتهم القتالٌة كثٌراً ، واستف، بنا  االلتحاقمن بطرق مختلفة 

ة باسم المرأن ٌسجل فً التارٌخ كحدث ممٌز ٌجب أ ،وعزٌمة تفوقت بهما على الرجل فً ساحة المعركة 
وبدء الغارات الجوٌة على مراكز وتجمعات المرتزقة  قرار التحالف الدولً فً محاربة اإلرهابالكردٌة ... 

رها ثوبدأنا على إ، النصر  عزز فً نفوسنا إرادةسلحتهم الثقٌلة " بأ هشمركٌالب "مل ودخول لٌنا األإ أعاد
بنا وشاب اتنا من تحرٌر المدٌنة حتى تمكن شبا، ر خومن شارع الى آ ، بالهجوم المعاكس من بٌت الى آخر

من قبل طائرات التحالف  ا... عشرات الغارات الجوٌة التً استهدفت تجمعاته" داعش  "طهٌرها من دنس وت
كثر من أربعٌن سٌارة مفخخة ضمن المدٌنة تسبب فً هذا الدمار الهائل وهذا الحجم من الخراب ... وتفجٌر أ

  . .. (المصٌر ..... مجهولوٌضاً وفقودون ألكن ثمة م، عدد شهدائنا ال زال تحت سقف الخمسمائة 

ورئٌس  ،م الشاي وآخر أن ٌقد ،لم ٌفت أحد الوزراء أن ٌعد لنا القهوة  ،وأثناءه ،المثٌررغم الحدٌث 
حٌث عد لنا المكان للنوم ووزٌر آخر أ ،حلوى التحرٌرمعاً ن ٌطلب لنا الحلوى من تركٌا لنتناول الوزراء أ

 . خبار بعد منتصف اللٌل راء ٌتصفحون االنترنٌت ومواقع األفً حٌن بقً اثنٌن من الوز، غرقنا فٌه منهكٌن 

 "مسلم"بدأ برنامجنا نحن أعضاء الوفد الثالثة ورفٌقٌنا ،  التاسعة فً 2115/ 2/ 2صبٌحة االثنٌن 
بجولة فً بعض شوارع المدٌنة التً تعرضت  رئٌس هٌئة القضاء األعلى السٌد فرحانومرافقة  "موسى"و

 رئٌس الهٌئة التنفٌذٌة فوق سطح مبنى مقّر المقاطعة "" صورة تذكارٌة مع 
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 " البلدٌة "وساحة  " السراي "ارع شباتجاه "  ساحة السالم "من  اً بدء، للدمار الهائل 
حلوقنا  فًالكلمات توقفت حٌث ، " الحرٌة  "ثم ساحة ودوار  " المقاومة "لى ساحة إ

كوام البقاٌا واألنقاض وعشرات وأهول الفاجعة وحجم الدمار  عنالتعبٌر  وعجزت فً
التقطنا بعض الصور الحصرٌة لمشاهداتنا  ...المتفسخة على األرضشالء واألالجثث 

شبان ٌقفون فً الزواٌا البعٌدة و ثالث من الثناء المسٌر سوى بمجموعتٌن أم نلتقً أول
الوقت كان قد حان لزٌارة كما أن ، فسدت علٌنا متابعة السٌر ... الروائح النتنة ألحراسة الشوارع والمنازل 

 ه الرسمً . فً مقر   "أنور مسلم "السٌد 

اء حكومته وبعض وزرمسلم السٌد  حٌث استقبلنا رسمٌاً  المقاطعة ،لى إدارة إتوجهنا الساعة الحادٌة عشرة 
عٌننا لنشاهد بأ المقر  مبنى  وبعد جلسة رسمٌة تفقدنا معاً ، دارته ممن لم نلتقً بهم فً المساء الفائت إ وأركان

حٌث سطروا ،  المقاومٌن فً الطابق األعلىو األرضً طابقها فً المرتزقةبٌن ، ثار المعركة التً جرت فٌها آ
استعصى على األعداء لى قلعة عتٌدة مكان إحولوا ال، دوات بسٌطة وأفكار بسٌطة وبأملحمة فً المقاومة 

لى قطع صغٌرة فً ٌك بالفؤوس لٌحولوه فً وقت عصٌب إرضٌات والسٌرامحٌث أزالوا بالط األ، اقتحامها 
ارغة ومن لطلقات الفثم صعدنا الى سطح المبنى المحاط بالدشم والمغطى با، الحماٌة  أكٌاس استعملوها فً دشم

 "مسلم"كنا السٌد ثم تر، التقطنا بعض الصور التذكارٌة حٌث ، ة شامخة حر   "مشتنور "عٌننا بتلة هنالك كحلنا أ
 وطاقمه الستقبال وفود أخرى وتابعنا برنامجنا المقرر. 

كن لم ل، والنصر لمباركتهم بالتحرٌر  YPG ـال توجهنا الى مقر   ، ظهراً  حوالً الساعة الثانٌة عشر والنصف

 إثر عملٌة خر بعد آ سع ٌوماً خرٌن موزعون على الجبهات التً تت  ألن اآل، األشخاص   بعضإال ٌكن فً المقر  
نباء جدٌدة عن تحرٌر وفً الٌوم التالً تتالت أ، قرٌة  25ـ تحرٌر القرى التً بلغ عددها حتى تارٌخه حوالً ال

س كما أنها مسقط رأ، دٌنة التً تعتبر من القرى الكبٌرة فً رٌف الم " نشٌرا "قرى أخرى من بٌنها قرٌة 
 " حضر وزٌر الدفاع الخالن لى أ، إالرئٌس المشترك لحزب االتحاد الدٌمقراطً  " صالح مسلم "السٌد 

ن ٌتابع معنا ما أبى إال أثم ، قدمنا له التبرٌك والتقدٌر باسم الوفد ف، " رغم وعكته الصحٌة ورحب بنا  عصمت
 تبقى من جولتنا. 

 قٌام طاقمهاحٌث بلغنا ، لً للمدٌنة المخبز اآل هًالتالٌة كانت وجهتنا ، حوالً الواحدة بعد الظهر 
من بٌنهم رفٌق حزبنا الذي لم ، دارٌٌن ا بمدٌر المخبز وبعض الفنٌٌن واإلفالتقٌن، التحضٌرات للعمل فٌها ب

مجهولٌن فً هم الهام والضروري كجنود طنا الضوء على دوروسل  ، "  فمحمد معرو "األخ ٌغادر مدٌنته 
حدى الحاجٌات إ ن الخبز الٌومً الذي ٌعدوثمنا دور القائمٌن على إدارة المخبز كونه ٌؤم  ، المعارك واألزمات 

 األساسٌة للحٌاة .

 
 مع الخال عصمت والمقاتلة عزٌمة "،  YPJ" صورة أمام مقّر 
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حدى وهناك استقبلتنا إ،   YPJ ـال والنصف بعد الظهر قمنا بزٌارة مقر  الواحدة 

من  " كانت ٌومها فً المقر لتنال قسطاً  عزٌمة اآلمرات فً قٌادة الجبهة الرفٌقة "
رحبت بنا ف، فٌه بعض التصلٌحات والترمٌم إجراء و عداد المقر  الراحة وتشرف على إ

السٌدة عزٌمة وتحدثت برغبة من ذاتها وبنبرة مرحة من واثق منتصر عن بطوالت 
منهم ثمانٌة وقتلن  كٌف تصدت خمس مقاتالت لعشرٌن مرتزقاً و، رفٌقاتها فً الجبهات 
 اتهشعال النار فٌها ورمإالغاز المنزلٌة بعد  اسطوانةحملت إحداهن وكٌف ، خرٌن بالفرار عشر والذ االثنٌن اآل
 .فانفجر المنزل وقتل من فٌها ، حٌث كانت تتمركز مجموعة من الدواعش  ، الى المنزل المجاور

الجنوب على  الواقعة فً " قرٌة ترمٌك "لشهداء الكبٌرة مقبرة الى إالساعة الثانٌة بعد الظهر توجهنا 
الشهداء وتجولنا بٌن شواهد  حٌث قرأنا الفاتحة على أرواح ،خرٌتان كما قٌل لنا ثمة مقبرتان أو ،طرٌق حلب 

سماء الشهداء من كل المدن فً المكان أاجتمع  ، وقدنمعن النظر فً األسماء وأماكن الوالدة ، ضرحة األ
 مام محاكم الزمن . ستبقى شهوداً على بطوالتهم أوشواهد القبور ، الكردٌة ومن األجزاء األربعة 

 

 

المرافقٌن لنا  YPG ـفراد الأوزٌر الدفاع وبعض  " عصمت " ثالثة بعد الظهر قمنا وبرفقة الخالالساعة ال

خارج المدٌنة العمٌد   كان، إذ " عزالدٌن " المقدم  حٌث استقبلنا الدكتور،  "ٌشمركه الب "قوات  بزٌارة مقر  
لمساندة  " كوبانً "قدومهم الى  وقدرنا عالٌاً ، وباركنا لهم النصر ، الحزب فبلغناهم تحٌة الرفاق و، ٌومها 
وقمنا بالتقاط صور جماعٌة تضم ، كما رحبوا بنا من جهتهم ، المدافعٌن عنها من قوات الحماٌة الشعبٌة أهلها و

 ...  YPG ـوال هشمركٌالوفد والب

 

 " أمام مقّرهم "  صورة مع المقدم عز الدٌن وبعض ضباط البٌشمركه    

 لى أرواح الشهداء "" دقٌقة صمت ع
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الذي مسلم أنور لنودع السٌد ،  " آزادي "لى ساحة إن نذهب انتهى برنامجنا وكان علٌنا أفً الرابعة عصراً 
، مرة ثانٌةالنصر بارك له ونشكره على حسن الضٌافة ونهناك  حدى القنوات التلفزٌونٌةلى إكان ٌتحدث إ

 كما –بالواجب تجاهنا  القٌام على لكنه أصر  ، فراح والمناسبات السعٌدة فتعانقنا من جدٌد على أمل اللقاء فً األ
أما ،  الزائرة الوفود وغزارة المشاغل لشدة مشاركتنا اعتذاره مع ضٌافته فً الغداء  نتناول أن إال وأبى  -قال

عضوي الهٌئة القٌادٌة  "مسلم وموسى"رفٌقٌنا  فً المدٌنةتركنا ...  ةلحظ آخر حتى معنا بقًف" فرحان " السٌد
من مخاطبة المختصٌن والمنظمات ،  ما بعد التحرٌرتدارك مهمات فً  القائمة  دارةمع اإل مكنللمساهمة بما أ

عادة تأهٌل البنٌة التحتٌة وتفعٌل الخدمات الجثث واألنقاض وإاأللغام ونسانٌة  ودول العالم المتحضر إلزالة إلا
لمغادرة برفقة شابٌن مسلحٌن ى بوابة ا" إل كوبانً "غادرنا ثم ... لٌها إبناء المدٌنة أالالزم لعودة من األوتحقٌق 

، لى تركٌا )ممد( من تأمٌن خروجنا إ لٌتمكن الشاب محمد، دراجهم لى نقطة الحدود وعادوا أإحٌث أوصالنا 
 مثلما استقبلنا على الحدود قادمٌن منها.  

ونروي لهم ، خبار مدٌنتهم التركً لنحمل إلٌهم أ شغف فً الجانبب ٌنتظروننا "كوبانً "كان رفاق منظمة 
 .لكننا كنا مرهقٌن نبحث عن مكان نخلد فٌه للراحة ، هداتنا هناك اعن مش

 51دعوا حوالً قد  احٌث كانو، فً الثالث من شباط اجتمعنا بالرفاق المتواجدٌن فً المدٌنة ، الثالثاء 
 ورفةأ واألخرى فً ضاحٌة من ضواحً "، " نفسها  سروج "حداهما فً حضور ندوتٌن إلرفاق العضواً من 

على مركز  ج معاً نعر  فانقسمنا الى فرٌقٌن ألداء المهمتٌن بنفس التوقٌت ونلتقً ثانٌة قبٌل المغٌب لكً ، " 
، لتحقٌق زٌارتنا وانجاحها  اللذان لم ٌوفرا جهداً  " ٌلوگ "و السٌد  " ةٌفوز "الفاضلة الثقافة والفن لتودٌع السٌدة 

  .بوا بنا ثانٌة وبعودتنا سالمٌن وتقدٌم الشكر واالمتنان لهما باسم حزبنا ورفاقه واللذٌن رح

 

 

حٌث التقٌنا فٌها ببعض الرفاق ، مروراً بمدٌنة " بٌرجك " ،  " نتابع"لى مدٌنة إنفس الٌوم عدنا  فً مساء
مدٌر مركز شٌرزاد الصحً فً كوبانً ، كما التقٌنا  محمد شاهٌن محمود، من بٌنهم الدكتور المقٌمٌن فٌها 

"  عفرٌن "باتجاه  2115/ 2/ 4ربعاء نغادرها صبٌحة ٌوم األفٌها ولٌلتنا ببعض الرفاق فً عنتاب لنبٌت 
 . مساًء سالمٌنلٌها إنصل و

 ..... تهىــان..... 

 2115شباط  14

"  ٌكٌتً وفد الهٌئة القٌادٌة لحزب الوحدة الدٌمقراطً الكردي فً سورٌا " عضو -صالح علمداري * 
 المحررة. الذي زار مدٌنة "كوبانً"

  

 " صورة مع بعض الرفاق على ضفاف الفرات أمام جسر بٌرجك "


