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 األفراحِ واألتراحِ !
كما يختلُط فيه ويلتقي الشتاُء بالرببرير   

الدفُء بالببد والصقيِ   تختلُط فري شر رب 

آذاب أفباُح الكبد بؤحزاِن م أيضاً !... ففري 

هررذا الشرر ررب  وارربرر ع مررا يررزيررد  رر   ررترر  

و شبي  ابناً  أشباْت شمُس الحبي  فري 

 ماء كبد تا  بعد ظربلم  دامرس  ا رترمرب  

مدة طويل   و رقرود  مرحرّمرلر   بركر   أنرواِ  

الع ف والظلم واال تعباد  برعرد انرترصراب 

 ررلررط الررطررا رريرر   كـاااوا الاا اا ا ثرروبة 

األ ررطرروبأ " أزدهررام "  بمررز الشررب  

واال ررترربررداد  وتررخررلرريررِ  الرركرربد وبررعرر  

الشعوب اإليباني  األخرب  مر  شربوب . 

ِت المنطق ع ايُم  الرمرترمرثرلر  فري  نـوروزفعم 

الحبي  وال بلم والصفاء  وفري الرترعراير  

 ال لمي بي  األديا  والطوابف واألاوام.

ففي آذاب تمرددت ثروبة الشريري  رعريرد 

  2ٕ٘ٔبيباني في كبد تا  تبكريرا  رام 

التي انطلقت في أوا ط شربراط ذام الرعرام 

وأخمدْت أوا ط ش ب ني ا  التالي بإ دام 

الشيي وبع  م  بفااه م  اب  ال لطرات 

ترم  2ٗ1ٔالتربكرير    وفري أواخرب آذاب 

إ دام اراضري مرحرمرد ببريرس  رمر روبير  

كبد تا  إيبا  وبفااه م  اربر   –م اباد 

 ال لطات اإليباني .

كذلم في هذا الش ب  وفي الرحرادأ  شرب 

 2...... ◄   حص ع 21ٓٔمنه بالتحديد  ام 

 ... انيىو اندامي 5102وـىروز 

 ّمت التحضيبات في مخرترلرف الرمرنراطر  

الكبدي  وفري بربلد الرمر ر رب ال رترقربرا   ريرد 

نـوبوز القومي   برعرد أ  شر رد الربربلد شرتراًء 

زاخباً باألمطاب والرثرلروب وبردأ الرببرير  يرحرّ  

ب ما  الطبيع  وبت دد البوح لرد  اإلن را    

و ط مآ ي بلدنا  وبيا   فكا  إشعا  النيبا  

آذاب ال ابأ في امم ال ربرا  والرتربل   ٕٓليل  

وإاام  الحفبلت وتباد  الت اني   تحدياً للبرإس 

والحز  وثقاف  الموت   كمرا ترعرّود الرُكربد أ  

 14◄ يفعلو  في كّ  نـوبوز  لط مّب ..... 

 آذار يىو انشهيد انكردي يف سىريب 05
تبقط ذكب  ش داء انتفاضر  ارامشرلرو  رام 

با خً  في أذها  أبناء الشعب الكبدأ  ٕٗٓٓ

في  وبيا   ففي هذا العام ا ترعرادوا وأ رلرنروا 

م   ديد إبادة النضا  والكفاح في و ه الظلم 

آذاب يروم  ٕٔم  خبل  إحياء منا ب   والظبلم

   15◄ الش يد الكبدأ في  موم مناط  ... 

 زٌارة البٌشمركة فً مواقعهم

بمنا ب   يد نـوبوز   اامت منظم  إارلريرم 

كبد تا  العبا  لحزب الوحـدة الديرمرقرباطري 

الكبدأ في  وبيا   برترنرظريرم زيرابة  ب رمرير  

با م الحزب إلط اوات البيشمربكر    برترابيري 

وذلم بحضروب حشرد  مر     ٕ٘ٔٓ/  ٖ/  ٕٕ

أ ضرراء وأصرردارراء الررحررزب   وهرريرربرر  ارريررادة 

 5◄  المنظم    وال ادة أحمد بوزا   .... 

كوا ر وأنصار  زب الو ـ ة 

 ٌعو ون إلى كوبانً

بعد زيابة وفد  ايادأ ب مي لحزب الوحـردة 

/  ٕ/ٔ  -ٔ/ٖٔإلط كوبانري الرمرحرببة برترابيري 

  وكا  م  أواب  الوفود   دأبرت اريرادة  ٕ٘ٔٓ

منظم  كوباني للحزب  لط إ ادة تنظيم  ملر را 

الحزبي وال ريرا ري وتشر رير  أ ضرابر را  رلرط 

 6◄ حيث افتتحت مقّباً  ديداً ل ا... العودة   

 "تفجٍر الحسكت ، لٍلت عٍد وـىروز  "
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 االفتتا ٌة ... تتمة

الُكـبُد  لط أو   ا تباف  ب ميٍّ بحقوا م برعرد 

نضا   بطوليٍّ دام  قوداً  وتضرحريرات    رام   

حيث تم  تواي  اتفااي  ال بلم بي  ايرادة الرثروبة 

الكبدي  في كبد تا  العربا  برز رامر  الرقرابرد 

الخالد مبل مصطفط البابزاني وحكوم  بردرداد 

المبكزي   وألو  مربة فري الرترابيري الركربدأ 

الحديث  يتمُّ اال تباف بالحكرم الرذاتري إلارلريرم 

حين را  كبد تا  العبا . ا تببت هذ  االتفااي ُ 

مك باً لعموم الشعب الكبدأ  وصفحً  مشبار  

في تابيخه الحاف  بالتضحيات. لك    رب را ع 

ما و دع نظاُم الربرعرث الرعربااري فربصرتره برعرد 

التقاطه ألنفا ه  فانقلبع  لط االتفراارير  ونركرثع 

بع د    واادع حملً  ببببي  شب   ضرد الركربد 

إثب ت يب  األ واء اإلاليمي  والدولير   وترخرلريرِه 

إليبا  الشا      زب )طنب الكربرب   طرنرب 

الصرردررب  وأبررو مررو ررطف بررمررو ررب اتررفرراارريرر  

 21٘ٔمرر  آذاب  ررام   الرر ررزابررب فرري ال ررادس

بإشباف  وب اي   مباشبة م  وزيب الرخراب رير  

األمرربيرركرري آنررذام ال رريررد هررنرربأ كرريرر ررنرر ررب  

والتزا  الذاكبة الكبدي  تحتفرظ برالركرثريرب مر  

الررمررآ رري الررترري نررترر ررْت  رر  تررلررم االتررفرراارريرر  

 المشإوم . 

  كررا  212ٔوفرري األو  مرر  آذاب  ررام 

بحيُ  البابزاني اب ع أْ  تتكح  ع  ريرنرا  بربإير  

شعبه متمتعاً بالحبي   حامبلً تلم الحر ربة فري 

البه الكبيب إلط مثوا  األخيب. أما فري ال رادس 

م  فرركررانررت الررفررا ررعرر  211ٔ شررب مررنرره  ررام 

الكبب  التي أدمْت الوبع الكبد والوبع ك   م  

ررم الررحرربيرر   تررعررزُّ  ررلرريرره كرربامرر  اإلن ررا  وارريع

والديمقباطي   نردمرا اصرفرْت طرابرباُت نرظرام 

صدام ح ي  بلدةع حلب   وخوبما  ومحيط ما 

بال بلح الكيميابي المحّبم دولياً  ذلم القرصرُف 

الذأ خرلّرفع خرمر ر  آالِف شر ريرد  وأكرثرب مر  

خررمرر رر  آالف  رربيررف ومررعررّو   فرري  ضررو  

 ا ات  اليل   في أبش   بيم  ضد اإلن رانرير  

بعد  بيمتي هيبوشيما ونا ازاكي اليابانيرترير  

 اللتي  ابتكبتا أثناء الحبب العالمي  الثاني  .

مبًة أخب    ادع آذاُب مرحرمربلً براألحرزا   

حينما  بْت أحداُث الثاني  شب م  آذاب  رام 

بمدين  الرقرامشرلري وامرتردت إلرط كرافر   ٕٗٓٓ

مناط  التوا د الكبدأ  تلم الفتنر  الرتري كرا  

اد خططع ل ا نظاُم القمر  واال رتربرداد إلبهراب 

الكبد ال وبيي  وثنيِ إبادتر رم فري الرمرطرالربر  

بحقوا م القومي  المشبو ر   وا رترخردم  رنرفراً 

 رريرربع مرربرربب ضررد مرردنرريرريرر  م ررالررمرريرر   ررّز  

محت ي   لط ات  أبربيراء فري مرحريرط مرلرعرب 

القامشلي   قط  ّباءع  أكثب م  ثبلثي  شر ريرداً 

وا ُتِق  آالف الشربراب وترعربضروا لرلرترعرذيرب 

النف ري والر ر ردأ  حرترط وصر  األمرُب إلرط 

ا تش اد  دد  من م ترحرت الرترعرذيرب الروحشري 

أل  زة مخاببات النظام مرثر  الشراب الشر ريرد 

فبهاد محمد. كرمرا تركرببع الرمرشر رُد فري لريرلر  

  حيث تم  ا تيا  ثربلث شربراب  1ٕٓٓنوبوز 

كبد  ) المحمدو  الرثربلثر  ف كرانروا يرحرترفرلرو  

بعيدهم القومي في حلق  دبك  كبدي  حو  نراب 

نوبوز في القرامشرلري أيضراً  رلرط يرد أ ر رزة 

النظام القرمرعرير   ومربة أخرب   تركرلر ع الرعريرُد 

برال ررواد واألحررزا . وكرذلررم كررانررت الررفررا ررعرر  

البشبي  التي نت ْت    إحبا      الحر ركر  

المبكزأ في ظبوف  امض  بترابيري الربابر  

  والررترري باح 22ٖٔوالررعررشرربيرر  مرر  آذاب 

ضحيت ا ما يزيد     تي  مواطناً م  مختلف 

مكونات المحافظ   وُ باْت ب    الرعريرد مربة 

 أخب .

وها هو اليوم  تت دُد اآلالم الكربدير  ويرعرمُّ 

الحزُ  ك  أب اء كبد تا  إثبع تعّب  الركربد 

في مدين  الح ك  أثناء احتفال م بعريرد نـروبوز 

م اء يروم الرعرشربير  مرنره لرمر رزبة وحشرير  

مبو     لط يد تنظيم دا   اإلبهابي  حريرث 

ت ل ع إبهابيو  المتعرطرشرو  لرلردم خرلر رً  إلرط 

مقبب  م  ال م  المحتشد وأادموا  لط ترنرفريرذ 

يا بحياة أكرثرب  تف يبي  انتحابيي  متتاليي   أْودع

م  خم ي  مواطناً  و بح وتشويره مرا يرزيرد 

 ر  الررمرابرر  وثرربلثريرر  آخربيرر . إ   مرثرر ع هررذ  

األ ما  االنتقامي  الدنيب  تنمُّ    يؤس  وشعوب 

بالع ز في موا    المقراترلرير  الركربد األشرداء 

م  البيشمبك  ووحدات حماي  الشرعرب الرذير  

كرّبردوا دا ر  خ ررابرب فرادحر  فري  ربر رراتر ررم 

ال اخن   لط امتداد حدود الكبد وضد الو رود 

الكبدأ  و علوا مقاتلي ا ي ّبو  أذيا ع الخيربر  

 وال زيم  والعاب.

ف له حقاً ويبعُث  رلرط األ رط  لك  ما ُيإ ع

رْولر را  هو أ  هذ  الرمر رزبة الردمروير   بركر  هع

نا الكبدير   وف يعت ا  لم ت تطْ  أْ  ُت م ع أحزابع

 لط أ لوب وطبيقر  دفر  الشر رداء!! وترقربُّر  

التعازأ معاً تحت خريرمر   واحردة!!  مرمرا يرد ُّ 

 لط  م  األزم  التي تعرانرير را الرعربلار  برير  

أطباف ا  و دم الشعوب بالم إولي   تلم الرتري 

تخل ُف آثاباً في  راير  ال رلربرير   رلرط مشرا رب 

المواط  الكبدأ وابتباطه بحبكته ال ريرا رير  

وتفا له معر را  وترتربُم م راحر  شرا رعر  مر  

اليؤس وال واد لرديره  مرمرا يردفرُ  برالركرثريربير  

التفكيبع بت بي  الُخطط نرحرو" آفر  " الر ر ربة 

التي باتْت ت دُد الو ودع الكبدأ وتدّيُب مربلمرفع 

 مناطقه وديمو بافيتع ا.  

وفي آذابع أيضاً  دخرلرت األزمر  ال روبير  

الكابثي   امع ا الخامسع  مرخرل رفرً  مربراِت آالف 

ف ٔٔالضحرايرا والر ربحرط  ومرا يرزيرد  ر  )

مليو  ال ا  ونازح   ر  ديراب   نراهريرم  ر  

الدماب الذأ لح ع براارترصراد الربربلد وانرحر راب 

م تو  التعليرم وحردوث انرتر راكرات  صرابخر  

لكبام  المواط  ...و يب ذلم. وب بب تشرابرم 

وتنافب مصالف القو  الرمرترحركرمر  برالرقربابات 

الدولي   واإلهما  المتعمد م   انب ا لحّ  هرذ  

القضي  في وات را  ظر ربت مرعرطريرات  وارو  

ري   ديدة  لط  اح  الصبا  ال وبي  كتنظريرمع

القا دة ودا   اإلبهابيي  و يربهرمرا  والرتري 

تحظط بد م  وتموي   كبيبي  مر   رانرب دو   

ومنظمات  و  ات  لم يتّم الكشُف    هرويرتر را 

بعُد. فب طْت  يطبتع ا  لط  ردربافريرا وا رعر  

فري كرر  مر   روبيرا والرعربا  الرب رمرريرتريرر   

وأاامْت  لرير را إمراباتر را و رلرطراتر را  وترنرفرذ 

ر را اإل ربامرير  برحر  الشرعرب ال روبأ  أحكامع

بة في ظر   ريراب  المنكوِب ب ذ  الحبب المدم 

معابض   يا ي  متما كر  مروحردة الصرفروف 

تمّث  إبادة الشعب ال وبأ ب مرير  مركرونراتره  

وتررمررتررلررم مشرربو رراً وبرربنررامرر ع  ررمرر  واضررف 

وشفاف  يحدُد مبلمفع  وبيا الم تقب    روبيرا 

الديمقباطي  الترعرددير  الربلمربكرزير   ترعرتربف 

بالحقو  القومي  للشعب الكبدأ وفر  الرعر رود 

والمواثي  الدولي  وتحتبم حقو  كاف  األاليرات 

القومرير  وحربير  مرمراب ر  الشرعرابرب الرديرنرير  

والمعتقدات د توبياً  مبلً بمبادئ الديمقباطي  

التشابكي . إ   و ودع معابض  تحرمر  -التوافقي 

هكذا مشبو  وببنام   م    وايادت ا للرعرمر  

ال يا ي   وف ي اهم إلط حد بعيد في ك رب 

ثق  ال وبيي   كما  ي اهم في تقبيب و  ات 

النظب الدولير  حريرا  الرمرؤ راة ال روبير  الرتري 

 15◄  ....وافاً فوبياً تتطلب اب  أأ شيء  
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تبنت دا   ذام الترفر ريربير  الرمرترترالريرير  

اللذي  ا ت دفا ت معات الُكـبد المحتفلي   شي  

آذاب ال ابأ فري مرديرنر   ٕٓ يد نـوبوز ليل  

الح ك   وابتكبت  بيم  ات    ما ير   رادبة 

وبؤدوات فتاك  ا ت دفت مردنريرير  أبربيراء مر  

 نـااوروزأطررفررا  ون رراء وب ررا  يررحررتررفررو  بـرر 

ويناشدو  ال لم والرحربير  والرمر راواة   فر ري 

 بيم  بح  اإلن اني  وإبهراب وحشري برحر  

اإلن ا  مخلو  هللا األ مط . ف رقرط  شربات 

الش داء وال بحط   وا تنفبت الرمرشرافري فري 

ال زيبة ال تقبا  المصابي  ولربرط الردريروبو  

نررداء الررمرر ررا رردة   وأب ررلررت حرركررومرر  إاررلرريررم 

كبد رترا  الرعربا  مرواد طربرير   را رلر  كرمرا 

ا تقبلت مشافي ا برعر  الر ربحرط   كرمرا أ  

وفوداً م  ايادات ومنظمات الر رزيربة لرحرزب 

الوحـدة الديمقباطري الركربدأ فري  روبيرا ارد 

 ابوا الم تشفيات  لط مداب يومي  لئلطمبنا  

 لط أوضا  المصابي  وتقرديرم مرا أمركر  مر  

الررمرر ررا رردات   وتررحرربكررت ارروات األ ررايرر  

ووحدات حماي  الشعب التخاذ تدابريرب  را رلر  

وبما أمك  لحماي  المناط  الكربدير    وألردرت 

"  ٕٔ مي  األطباف الركربدير  احرترفراالت " 

 نـوبوز .

 

 شجب وإ انة

باان دا  األمي  العام لؤلمم المتحدة ال ريرد 

تلم ال بيم  في بيرا  ب رمري م راء  كً مون

    اء فيه : ٕ٘ٔٓ/  ٖ/  ٕٓال مع  

هذي  اال تداءي  الشنيعرير  أ رفربا  ر  »  

 ...  ات  و بح مب  شخ   بين م أطفا  ون اء

وكّبب با  كري مرو  إدانرتره لركر  أ رمرا  

العنف ضد المدنيي  فري  روبيرا  وطرلرب مر  

وض  حرد لربلر رترعرمرا  »األطباف المتناز   

 .»األ مط لل بلح ضد المناط  المؤهول 

وأضاف البيا  أ  با  كي مو  أخذ  رلرمراً 

بالمعلومات التي تن ب هذ  اال رترداءات  الرط 

تررنررظرريررم الرردولرر  اال رربلمرريرر  "دا رر "  ونرردد 

بال  ود الحقيبة  التي يربرذلر را ترنرظريرم الردولر  

اال رربلمرريرر  "دا رر " لررلررحررّ   ررلررط الررعررنررف 

 .الطابفي بي  الطوابف في  وبيا

االئتالف الاوناناً لاااوو الا اورة وأصدب 

تصبيحاً صحفياً    راء  والمعارضة السورٌة

 فيه :

) وا  انف ابا  في حري الرمرفرتري برمرديرنر  

 ٕ٘ٔٓآذاب  ٕٓالح ك  م اء اليوم ال رمرعر  

ا ت دفا احتفاالت األهالري برعريرد نروبوز باح 

 ربيرف   ٓٓٔش يداً وأكثب م   ٓ٘ضحيت ما 

 باح معظم ا خطيبة  وز روا  رلرط أببرعر  

 .م تشفيات

إننا في االبرتربلف الروطرنري لرقرو  الرثروبة 

والررمررعررابضرر  ال رروبيرر  نررديرر  هررذا الررعررمرر  

اإلبهابي اإل بامي  ونعزأ  روابر  الشر رداء 

ونتمنط الشفاء لل بحط  ونطالب أبناء شرعربرنرا 

في ال زيبة ُكبداً و بباً و بيانراً وآشروبيرير  

بالواوف صفاً واحداً في و ره اإلبهراب الرذأ 

ي دف إلط تحوي  ترو  الرمرحرترفرلرير  برنروبوز 

للحياة والحبي  إلط مآتم وحرمرامرات دم ترخردم 

 ف..اال تبداد واو  الظبلم وأ داء اإلن اني 

وأ بب األمرير  الرعرام لربلترحراد الرعرالرمري 

  يروم الشٌخ علً الاره  اغًلعلماء الم لمي  

آذاب   رر  إدانررترره لررلررتررفرر رريرربات  ٕٔال رربررت 

التي ا رتر ردفرت احرترفراالت  ريرد  »اإلبهابي »

 .نـوبوز في مدين  الح ك 

واا  الشيي القرب  دا ري فري تصربيرحرات 

ال ي وز ات  المردنريرير  اآلمرنرير  أو »إ بلمي  

الريرد »  معتبباً أ  »ا ت داف م بدو  و ه ح 

التي تقوم بمث  هرذ  األ رمرا  هري يرد الردردب 

والخيان   التي ت ترحر  دمراء الرنراس  وترزب  

الفتن  بريرنر رم وال ترخردم إال مشرابير  األ رداء 

 .»وليس أهداف األم  اإل بلمي  ال امي 

 المنظمة اآل ورٌة ال ٌمااراناٌاةوأفصحت 

آذاب  ٕٓ   مواف ا  بب بيا  منرشروب م راء 

 با م المكتب ال يا ي    اء فيه :

)ت تمب العمليات اإلبهابي  الببببير  الرتري 

ينفذها تنظيم الدول  اال بلمي  )دا ر ف  برحر  

المدنيي  األببياء في منطق  ال زيبة ال وبي   

فقد ا تد  هذا التنظريرم اإلبهرابري  احرترفراالت 

أهلنا الكبد بقدوم  يد النيبوز  لينفذ تف ريربير  

 إبهابيي  بي   مو  المحتفلي   ...

إننا في المنظم  اآلثروبير  الرديرمرقرباطرير   

ندي  بؤشرد الرعربرابات هرذا الرعرمر  اإل ربامري 

ال با   الذأ حو  بإبهابه وببببيرتره  أ رواء 

االحتفا  بعيد الرنريربوز بركر  مرا يرحرمرلره مر  

دالالت ومعا  للت ردد والرترحربب  إلرط مرؤ راة 

وحز   مي  كا  له وا  الصدم   لط نفروس 

 ك  أبناء المحافظ   وك  ال وبيي . 

ونتقدم م  أهالي الش داء بالتعازأ القلربرير  

ونطلب ألبواح م البحم  والخرلرود  ونرترمرنرط 

 للمصابي  وال بحط الشفاء العا  .ف .

برترابيري  لمجموعة قارناباةو اء في بيا  

ٕٔ /ٖ  /ٕٓٔ٘ : 

)  يد النوبوز هرو  ريرد لركر  ال روبيرير  

كبقي  األ ياد التي يحتفلو  ب ا  والبد ا  يحر  

 لينا العيد بالنصب بفض  التبلحرم والرترعراضرد 

في  بي  القضاء  رلرط اال رتربرداد والرترطربف 

 واإلبهاب. 

  4.. ◄ وفي هذ  المنا ب  ندي  اال تداء:

ـرد واإلوسبويت
ُ
 جمسرة احلسكت ... إرهبة وحشي ضد انك

 "وفد مه حسب الىحـدة فً زٌارة مقبرة الشهداء  "
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 مجزرة ال سكة ... تتمة

اآلثررم الررذأ أد  إلررط ا ررتررشرر رراد و رربح 

العشبات م  األخوة الكوبد أثناء احتفال م فري 

 حي المفتي في الح ك  ... ف .

كما أصدب حزب الوحـدة تصبيرحراً   هرذا 

 نصه :

 تصرٌح
في تمام ال ا   ال اد   والبب  م  م راء 

م  و شرير ع ٕ٘ٔٓ/ٖٓ/ٕٓهذا اليوم ال رمرعر  

احتفراالت الرمرواطرنرير  الركربد برقردوم  ريردهرم 

القومي " نـوبوز " وت ّمع م فري  راحر  حري 

المفتي بمدين  الرحر ركر   أاردمع ترنرظريرُم دا ر  

اإلبهابي المتعط  للدم  لرط ترفرخريري  ريرابة  

ودبا رر  آلرريرر  وتررفرر رريرربهررمررا و ررطع الررحررشررود 

المحتفل  مما أْود  بحياة  شباِت الرمرواطرنرير  

و بِح أكثبع م  ماب  مواط    رباُح برعرضر رم 

 خطيبة.

إننا في الوات الذأ نديُ  فريره هرذا الرعرمر  

اإلبهابي ال با ع بؤشد   بابات اإلدانر   نرإكرد 

ألبناء شعبنا أ   مث  هذ  األ رمراِ  اإل ربامرير  

االنتقامي  تد ُّ بوضوح   لط  رمر  الضرببرات 

الرمررو ررعرر  الررتري يررتررلررقرراهررا اإلبهرراُب  ررلررط يررد 

المقاتلي  الكبد م   لوالء إلط ال زيبة وحترط 

 فبي  مبوباً بكوباني  حيث أظر ربْت اروات 

حماي  الشعب والبيشمربكر  الركربدير  شر را رً  

فابق  في التعام  مع ا  وأ  مث  هذ  الر ربابرم 

التي ال يمّيز مبتكبوها بي  هذ  الر ر ر  -اآلثم 

لر  ترثرنريع  رزيرمر   -ال يا ي  الكبدي  أو ترلرم

شعبنرا  ر  مرواصرلر  دفرا ره الرمرشربو   ر  

مناطقه  والواوف صرفراً واحرداً فري مروا ر ر  

اإلبهاب ال ابب نرحرو الرزوا  حريرث مصريرب  

 المحتوم.

  تبقط باي  نوبوز  الي  خفاا !.

الم د والبحم  للش داء  والشفراء الرعرا ر  

 لل بحط!.

 م  ٕ٘ٔٓ/ٖٓ/ٕٓ

 الهٌئة الاٌا ٌة

ل زب الو  ة ال ٌمارانً الكر ي فً 

 سورٌا)ٌكٌتً(
هذا وارد أصردبت الرعرشربات مر  الرقرو  

والررمررإ رر ررات  ) الررعررالررمرريرر   ال رروبيرر   

الكبد تاني    الكبدي ...ف والدو  بيانات إدانر  

وش ب بخصو  م رزبة نـروبوز الرحر ركر  

وأ ببت    تضامن ا م  أهرالرير را   كرمرا أ  

 الحدث حظي باهتمام وتدطي  إ بلمي  .

 تشٌٌع الشه اء 
تشكلت ل ن  مشتبك  بي  حبك  المر رترمر  

والم لس الوطرنري  TEV-DEMالديمقباطي 

الكبدأ وحزب الوحـدة إلدابة شرإو  تشريرير  

الشر رداء   فرروضرعرت برربنرامر راً لره واترخررذت 

 إ باءات  ديدة .

شر ريرداً  2ٕيوم األثني  تم تشيي   نرازات 

مدنياً بحرضروب  رمراهريربأ  رفريرب ومشرابكر  

مرمررثررلرري الررفررعررالريررات والررمرإ رر ررات ال ريررا رريرر  

واال تما ي  والثقافي    وبمروكرب مر ريرب مر  

الرحر ركر  براتر را  مرقربربة   –منطق  المشريربفر  

ابير  الرداودير  شرمرا  الرمرديرنر    الش داء في 

حيث ووبأ الثب    بعرد أ  ارّدمرت ثرلرً  مر  

الررقرروات الرركرربديرر   رربضرراً   رركرربيرراً وحررّيررت 

الش داء وواف الحضوب داريرقر  صرمرت  رلرط 

أبواح م   وألقيت أشعاب وكلمات ) المب عير  

نصررب الررديرر  إبررباهرريررم   حرربكرر    –الرركرربديرر  

آلداب خرلرير    اإلدابة   –الم تم  الديمقباطي 

أكبم ح و   مإ     واب  الش رداء   –الذاتي  

محمد داوأ ف   دانت تلم ال بيمر  ال روداء   -

وبكررّزت  ررلررط ضرربوبات وحرردة الصررف 

الكبدأ   مرقردمرً  الرترعرازأ ألهرالري الشر رداء 

وللشعب الكبدأ . و ط هرترافرات الر رمراهريرب 

وبف  الربايرات الركربدير  .أمرا  رثرامرير  برقرير  

الش داء فتم تشييع ا  فرترّم تشريريرعر را مر  اربر  

 ذوي ا. 

هذا واد ببزت خبلفرات مرإ رفر    أحر رم 

 لط إثبها الم لس الوطني الكبدأ    إلرقراء 

كلمته وان حب مر  مربا رم الرعرزاء الرترالرير   

وكانت تلم الخبلفات موض  امترعرا   ويرؤس  

 لد  ال ماهيب الكبدي  العبيض  .

كما أ  حزب الوحـردة برذ  مرا أمركر  مر  

  ود في التشيي  والعزاء   وألقط ال ريرد فر رد 

 ضرو الر ريربر  الرقريرادير  كرلرمرً  فري   –يو ف 

دا  في ا األ رمرا  االبهرابرير  م لس العزاء   

وثم  العم  المشتبم الكبدأ   مرإكرداً  رلرط 

وحرردة الصررف الرركرربدأ خصرروصرراً فرري هررذ  

المبحل  الحب     وأثرنرط  رلرط دوب الرقروات 

الكبدي  م  بيشمبكه ووحدات حماير  الشرعرب 

YPG  وYPJ   التي ُت طرب مربلحرم برطرولرير

في حبب ا ضرد دا ر  وأخرواتر را   ومرقردمراً 

التعازأ الحابة لذوأ الش داء . وزاب وفد مر  

 الحزب مقببة الش داء . 

كما تليت بباي   رزاء مر  األ رتراذ مرحري 

 ركربتريرب حرزب الروحـردة   –الدي  شريري آلري 

الديمقباطي الكبدأ في  وبيا   ّببع في ا  ر  

إدانته ل ذ  ال بيم  النكباء التي ترعرب  لر را 

مواطنو  كبد  ز   رالربريرتر رم مر  األطرفرا  

والن اء  مإكداً  لط ضبوبة التبلاي وتوحريرد 

الصررفرروف فرري مرروا رر رر  الررتررنررظرريررم اإلبهررابرري 

 وأ وانه.
أدنا  اابم  مروثرقر  برا رم شر رداء  فٌما ٌلً

 :هذ  الم زبة حتط إ داد ال بيدة
 س ر فارس سٌ  علو -1
 سمر فارس سٌ  علو -2
 رجاء عب الر من  سن -3
 نورا عمر أٌو -4
 جوان عمر أٌو -5
 عمر أ مو أ مً -6

  وزكٌن عمر أ مً -7
 نسرٌن عمر  سو -8
 شمسة عمر  سو -9

 لٌالف عمر  سو -11
 أفٌن شرٌف رمضان -11
 فوزٌة ناهر موسى -12
 عزال ٌن زٌ ان  مو -13
 م م  عامر مجو -14
 أ م  عامر مجو -15
 رامان عب الغنً ابراهٌم -16
 فكتورٌا ناصر عب ي -17
 شفٌن عمر عمر -18
 خضر راكان مٌرزو -19
 كلستان م م  مٌرزو -21
 كاتبة عب الر من عتً -21
 بٌار نصرال ٌن  سن -22
 مهن  عنتر أ م  -23
 أ م   سٌن األ م  -24
 جوان م م  صالح ب ر -25
 اسماعٌل موسى م م  -26
 خضرة خلٌل سٌ  -27
 مزكٌن م م  نواف سٌ  -28
  سن عب العزٌز رمو -29
 عب العزٌز  اوو   اوو  -31
 ٌارا كامٌرن ابراهٌم -31
 توالي كامٌران ابراهٌم -32
 م م  معصوم ابراهٌم -33
 سولٌنا معصوم ابراهٌم -34
 عب السالم عب هللا ٌونس -35
 مروة م م  م ً ال ٌن م م  -36
 هجار م م  صالح عب الر ٌم -37
 نٌفالً آ م ع مان -38
  زبٌة سلٌم ع مان -39
 عب المجٌ  شاكر ع مان -41
 مصنفى م م  عٌسى عزٌزان -41
 م م  م مو  سراج -42
 مرفٌن عب الر ٌم م م  -43
 آالف  اتم أوسو -44
 أفٌن فٌصل علو -45
 أمٌره فارس زافً -46
 رٌزان جمال قنجار -47
 هٌفً أ م  رشو -48
 جوان م مو  سلٌمان -49
 خالص الكٌنة -51
 جومر  زٌ ان ع مان -51

 "وفد مه حسب الىحـدة فً زٌارة الجرحى  "
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 زٌارة البٌشمركة ... تتمة

ومحمد محمود أ ضاء ال يب  القريرادير  ونرابرب 

  كبتيب الحزب ال يد مصطفط مشايي .

ت م  الحضوب بمكتب الحزب في هرولريرب 

ووافوا داريرقر  صرمرت   رلرط أبواح الشر رداء 

وش داء م زبة الح ك    وانرطرلرقرت الرقرافرلر  

المزين  باأل بلم الكبدي  وبايات الحرزب إلرط 

كرويرب   –أ  وصلت موا  / مرحروب مرخرمروب 

لقوات البيشمبكر  الركربد رترانرير    وكرا  فري 

ا تقبا  الزاببي  األخ  يبوا  البابزاني ارابرد 

البيشمبك  في الموا  والقابمي  بؤ ماله ال ريرد 

كررام اررادب واألخ  رراويرر  ح رر  والررقرريررادة 

الع كبي  في المحوب   بطيب وحفاوة   حريرث 

اّدم الزاببو  تحيات حابة وهنبوا البيرشرمربكر  

بعيد نـوبوز   وثرمرنروا تضرحريراتر رم وبرابكروا 

 انتصابات م  لط اإلبهاب .

ألقط األ تاذ مشايي كلمً    مرعربفراً حرزب 

الرروحـرردة وتررو رر رراترره   ومررثررمررنرراً  ررلررط دوب 

البيشمبك  وتضحيات م   الذي   طبوا مربلحرم 

الربررطرولرر   رلررط مررّب  رقررود   مرر  أيررام الررمرربل 

مصطفرط الربرابزانري إلرط كروبرانري و رنر راب 

وكبكوم و يبها   وهم ماضو   لط خرطرط 

الرربررابزانرري الررخررالررد ... ومررعررببرراً  رر  وارروف 

الحزب إلط  انب م وم انردتره لر رم   ومرإكرداً 

 ررلررط وحـرردة الصررف الرركرربدأ فرري مرروا رر رر  

 التحديات .

ثم ألرقرط األخ  ريربوا  الربرابزنري كرلرمرً  

معببة أشاد في ا بزيابة هذا الوفد ال رمراهريربأ 

لحزب الوحـدة   وثم   الياً هذ  المبادبة التي 

تعبب    بوح التضام  ووحـدة المصيب برير  

الُكـبد في أ زاء كربد رترا  األببرعر    وأكرد 

 ررلررط بوابررط األخرروة   مشرردداً أ  ُكـرربد 

) بوژآفا ف القراطرنرير  والرنرازحرير  إلرط إارلريرم 

كربد رتررا  الرعرربا  هرم فري وطررنر رم ولرير رروا 

بضيوف أو ال بير    وارا : هرنرام ضربوبة 

كبب  لوحدة الصف الكبدأ وإ  اختلرفرنرا فري 

اآلباء والموااف ال يا ي  والتري هري نرترير ر  

طبيعي  لفيزيولو ير  االن را    بشربط صرب 

 ك  ال  ود في خدم  الُكبد وُكبد تا  .

ثم تقدمت بربا رم الروحـردة مرمرثرلرً  برثربلث 

فتيات صداب وهر   يربتردّ  زأ الربريرشرمربكر  

لت ليم صوبة الخالد مبل مصطفرط الربرابزانري 

م  وبود حمباء ك دي  لل يد اابرد الرمرحروب   

فكانت موض  تقديب  واحتبامه   ثرم ترقردمرت 

األخت المنراضرلر  ) أم آزاد ف شربيركر  حريراة 

البفي  الباح  محمد ف يم يو ف بإهداء خراترم 

فضر  مررب رروم  ررلرريرر ررا  ررلررم كربد ررتررا  لررؤلخ 

 يبوا  البابزاني وتمّنت مرنره حرمر  األمرانر  

 لحي  وصو  الُكبد إلط بّب األما  .

 Yekbûnفي الختام اّدمت فبا  يكربرو  

للفلكلوب الكبدأ لوحً  فني  بااص  وبمشابكر  

أفباد م  البيشمبك    وانت ط الرلرقراء برالرترقراط 

صوب تذكابير    واريرام األخ  راوير  ح ر  

بتكبيم الفتيات الصداب والرفربار  الرفرلركرلروبير  

ومررنررحرر ررم مرركررافرربرر  بررا ررم اررابررد الرر رربرر رر  األخ 

 رريرربوا  ... وكررا  الررودا  بررحررفرراوة حررابة 

 ومشا ب  ياش  م  الود والتقديب واالحتبام .

يبقط الش يد  ليما  محمد أمي  آدأ مروالريرد 
 –  ش يد نـروبوز األو  فري  روبيرا  21ٕٔ
  حياً في ذاكبة الشعب الركربدأ  21ٙٔدمش  

مر  مرنرظرمر     ووفاًء لدمابه الزكير   ارام وفرد  
اامشلي لحزب الوحـردة برزيرابة ضربيرحره فري 

آذاب ووضر  إكرلريربلً  ٕٓمقببة محمقي  بتابيي 
م  الوبود  ليه وإشعا  نراب نـروبوز وارباءة 
الفاتح   لط بوحه وأبواح  مي  الش داء . ثرم 
ابأ الربفرير  يرو رف يرعرقروب ب رالر  نـروبوز 
الصادبة با م الحزب   وألقط الربفرير  مرحرمرد 

صالف  ضو ال يب  القيادي  كلمً  مرعربربة   ثرم 
ألقط كر  مر  أخ الشر ريرد وفربهراد ابر  أخريره 

 كلمات أخب  معببة .

وفي نفس اليروم ارام وفرد  آخرب مر  مرنرظرمر  
اررامشررلرري لررلررحررزب بررزيررابة أضرربحرر  الشرر ررداء 
المحمدو  الثبلث  في مقببة ال بللير    ووضر  
بااات م  الوبود  لي ا   وألقط البفرير  بشراد 
بي و كلم  با م المنظم    تقرديرباً لرترضرحريرات 

 الش داء واحتباما  لمكانت م المبموا .

 زٌارة أضر ة شه اء نـوروز

 "فً زٌارة ضرٌح الشهٍد سلٍمان آدي  "
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 كوا ر وأنصار ... تتمة

  والرترقرط ٕ٘ٔٓ/     ٖ/   ٔٔبمدين  كروبرانري برترابيري 

 ضو ال يب  القيرادير  و  -ال ادة المحامي مو ط كنو 

 ضروأ اريرادة  -مطصفرط خرلرير  ومرحرمرود حرامرو 

المنظم  ب م   م  أ ضاء الحزب   حيث تم الرترؤكريرد 

في اال تما   لط صوابي   يا   الرحرزب   خراصرً  

بم ا  الرمرشرابكر  فري إ رادة الرحريراة وفري مرخرترلرف 

الم االت إلط منطق  كروبرانري برعريرداُ  ر  اال رنردات 

 ال يا ي  والحزبي  .

هذا واد  اد المبات م  أ ضاء وأنصاب الرحرزب 

إلط كوباني   وهم يشابكو  في كاف  م االت الرحريراة 

 ويقومو  بوا ب م بما أمك  . 

/   ٖ/    ٖخبل  زيابة له يروم الرثربلثراء 

إلط داب المطبانرير  الرمرتروا رد فري  ٕ٘ٔٓ

الكني   اآلشوبي  بمدين  الحر ركر     ربرّب 

وفررد مشررترربم مرر  حررزبرري ) الرروحرردة 

 -يكيرتري  -الديمقباطي الكبدأ في  وبيا 

 -  والررديررمررقررباطرري الرركرربدأ فرري  رروبيررا 

ف    تضامنه وواوفه إلط  انرب  -البابتي

األخوة اآلشوبيي    خاصً  بعد تعربضر رم 

لر رر ررمررات دا رر  اإلبهررابرريرر  فرري الرربيررف 

الر رزيربة     –ال نوبي لمنرطرقر  تر  ترمرب 

 وتشّبد مبات العواب  وخطف آخبي  .

واد ا تقب  الروفرد مر  اربر  الرمرطربا  

مطبا  الكنير ر  اآلشروبير    –أفبام إثنيي  

  وتربراد  الرطربفرا  و ر رات في  وبيا  

حرو  أفرعرا  الرترنرظريرم الرتركرفريربأ النظرب 

) دا   ف وخطوبته  لط كافر  مركرونرات 

الم تم  ال وبأ  ام  ومكونات الحر ركر  

بشك  خا    و ط مشرا رب مر  األخروة 

 اإلن اني  .

 تضامن إنسانً مع اآلشورٌٌن

 زٌارةٌ لبرلماٍن ألمانً

زاب وفررد  مرركررّو  مرر  مررنررظررمرر  حررزب الرروحـرردة 
الديرمرقرباطري الركربدأ فري  روبيرا ومر رمرو ر  مر  
األحزاب الكبد تاني  المرتروا ردة فري مرديرنر  بربيرمر  

مرقرّب بربلرمرا   ٕ٘ٔٓ/    ٖ/    ٕٓاأللماني  يوم ال مع  
المقاطع    حيث التقط م   دد  م  الببلمانريرير  ومر  
بين م الببلماني  ببوي  م  أص  كبدأ . واردم الروفرد 
شرربحرراً  رر  األوضررا  الررترري تررمررّب برر ررا الررمررنرراطرر  
الركرربد ررتررانريرر  ومررا يرر ررددهررا مر  خررطررب الرر ررمررا ررات 
االبهابي  واال بامي    وأ  خطب تمدد دا   الزا  
اابما وي دد المنطق  برالرقرتر  واالبرادة   كرمرا أوضرف 
معاني  يد نـوبوز م   بلم ومحب  لكر  الشرعروب   
حيث أ بب النواب    تضامن م م  القضي  الكبدي  
  وأكدوا أ  للكبد الح  في العير  برحربير  وكربامر  

 . فو  ابضه ك ابب شعوب المعموبة
تربراحرث مرمرثرلروا حرزب الروحـردة م   انب آخرب 

ال ادة أحمد م تو وأحمد زيبابأ م  ال ريردة بربوير  
أوضا  البل بي  الُكـبد ومرا هرو باهر  فري ال راحر  

 ال وبي    حيث أ  الزيابة كانت موفق  .

 نـ وة عن االنتخابات فً كركً لكً

في ندوة بمكتب حزب الوحـدة بمدين  كبكي لركري 

  ألرقرط األ رتراذ  ٕ٘ٔٓ/  ٖ/  ٓٔال زيبة بتابيي   -

شياب  ي ط محاضبة بعنوا  " االنتخابرات الرنرزير ر  

و ملي  المبااب  "   حيث اّدم شبحاً في محاوب  ردة 

وأ اب    أ بل  الحضوب وشركربهرم  رلرط ايربلبر رم 

 .االهتمام ب ذا الموضو  وح   تفا ل م

بد وة م  منظرمرتري الرنرمر را لرحرزبري 
الوحـدة والتقدمري الركربدأ فري  روبيرا   
وتضامناً م  أهرالري الرحر ركر  وشر ردابر را 

بباب وا تنكاباً للم زبة البهيربر  الرتري أل ا
ابتكبت ا دا   ليل   يد نوبوز   ا تصرم 
العشبات م  أبناء ال رالرير  الركربدير  أمرام 
الببلما  النم اوأ في العاصرمر  فريريرنرا   

لرمرانرير   رلرط أل وتم توزي  بريرا  برالرلردر  ا
لررمررانرريرر  أل الررمررابة واررباءترره بررالررلرردررترريرر  ا

واإلنكليزي    واختتم اال تصام برالرواروف 
 .دايق  صمت  لط أبواح ش داء الم زبة

وبد وة م  مرنرظرمر  الرنرمر را لرحرزب 
نردوة  ٕ٘ٔٓ/    ٖ/    2ٕالوحـدة   أايم يوم 

 يا ي  حاضب فير را األ رتراذ أحرمرد  رترو 
 ضو ال يب  القيادي  لرلرحرزب   حريرث ترم 
افتتاح الندوة بكلم  تبحيبي  بالحضوب مر  
اب  ال يدة بو ي  ابنت الباح  إ ما رير  
 مب والواوف دايق  صمرت  رلرط أبواح 
ش داء الُكـبد وكبد تا  وشر رداء الرثروبة 
ال وبي  ال لمي    وبحضوب أ ضراء مر  

 : األحزاب التالي 

 -الحزب الديمقباطي الكبد تانري  -ٔ
 العبا 
 -الحزب الديمقباطي الكبد تانري  -ٕ
 إيبا 
الحزب الديمقباطري الركربد رترانري  -ٖ

 ) كوبد تا  أيبا  ف 
 الررحررزب االتررحرراد الررديررمررقررباطرري -ٗ

PYD 
حررزب الررديررمررقررباطرري الررتررقرردمرري الرر -٘

 الكبدأ في  وبيا
 رررزيرررز مررريررربا  مررر  الرررحرررزب   -ٙ

 spöاإلشتباكي النم اوأ  
  معي  بيت الكوبد في النم ا -1

حيث تطب  الرمرحراضرب إلرط الروضر  
ال رروبأ بشرركرر   ررام والرروضرر  الرركرربدأ 
بشك  خا    وبّي  مواارف الرحرزب مر  

حداث ال ابي    مبكزاً  رلرط ضربوبة أل ا
وحرردة الصررف الرركرربدأ  لررمررا لررلررمرربحررلرر  
الباهن  م  ا تحقااات دايق    وترم إ رنراء 
الرررنررردوة برررؤ ررربرررلررر  الرررحرررضررروب وأ ررروبررر  

 .المحاضب 

 نـ وة سٌاسٌة فً لبنان

نـدوة  يا ي  في محافرظر   ٕ٘ٔٓ/    ٖ/  ٕأاامت منظم  لبنا  لحزب الوحـدة بتابيي 
مزب   كفبدينا    بحضوب  م   م  الكبد والم تمير    حريرث ا رتر رلرت   – ب  لبنا  

بالواوف دايق  صمت  لط أبواح الش داء والتبحيب بالحضوب م  اب  ال ريرد بربيشرا  
با م المنظم    ثم تحدث ال يد محمد اا م  ضو ال يب  الرقريرادير  لرلرحرزب  ر  مر رمر  
األوضا  ال يا ي  و   ش ب آذاب وأحداثه وخصوصيته في حياة الشعب الكبدأ و ر  

  يا ات حزب الوحـدة وتو  اته   وأ اب    أ بل  الحضوب وا تف ابات م .

 اعتصام ونـ وة سٌاسٌة فً النمسا
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 أمسٌة أ بٌة فً ال سكة

بد وة م  منظم  الح ك  لحزب الوحـردة   
 ٖ/    2وفي مقّبها   أُايمت أم ي  أدبي  بتابيري 

  ألقط في ا الشا رب والربراحرث صرالرف  ٕ٘ٔٓ/ 
إضاااءة عاالااى حرريرردو مررحرراضرربًة بررعررنرروا  " 

"   وذلرم برمرنرا ربر  إصرداب  الفولكلور الكر ي
باا   ديدة م  أ ماله   تطب  في ا إلط الركرثريرب 
م  ال وانب الفلكلوبي  الكبدير    وارام بشربح 

  وأ راب  دد م  األ اني الفولكلوبي  الرقرديرمر 
    أ بل  الحضوب .

 تربه سبًنـ وة سٌاسٌة فً 

بمرنرا ربر  دخرو  الرثروبة ال روبير   رامر را 
الررخررامررس و رريررد نرروبوز الررقررومرري   بررتررابيرري 

  أايمت ندوة  يا ي  في مرديرنر   ٕ٘ٔٓ/ٖ/2ٔ
الر رزيربة   حراضرب فرير را ال ريرد   –تببه  بي 
 ضرو الر ريربر  الرقريرادير  لرحرزب   –ح ي  بدب 

الوحـردة   مرذكرباً بردوا ري وحريرثريرات انردال  
الثوبة ومشابك  الُكبد في ا   كمرا ترطرب  الرط 
آخب الم ت دات ال يا ي   لط ال اح  الردولرير  
والكبدي    وضبوبة تؤطيب األحزاب الركربدير  
ونز  فتي  التوتب بين ا خدم  للمصلح  القومير  
العليا وتدليب الرمرصرالرف اال رترباترير رير   رلرط 

 . المصالف الحزبي  الضيق 
 وفي الختام أ اب    أ بل  الحضوب .

 ...نـ وات سٌاسٌة 
/   2ٔاامشلو بترابيري   –= في ابي   يبي 

  حاضب في ا  ضوا  م  الل رنر   ٕ٘ٔٓ/  ٖ
المرنرطرقرير  لرحرزب الروحـردة   وتروارفرا حريرا  
األوضا  ال يا ي  الباهن    وأ ابا    أ بلر  

 الحضوب .
= وفي الحي الشباري لرمرديرنر  ارامشرلرو   

آذاب أمام اا    ٕٓوبعد إشعا  نيبا  نـوبوز 
 ليما  آدأ   والواوف داريرقر  صرمرت  رلرط 
أبواح الش رداء   اربأت ال ريردة أمر  ب رالر  
نـرروبوز الصررادبة  رر  حررزب الرروحـرردة   ثررم 
تحدث محمد صرالرف  ضرو الر ريربر  الرقريرادير  
للحزب    أ باب ومرآالت الرثروبة ال روبير  
وم م  األوضا  ال يا ي  وتو  ات الرحرزب 
  وألقيرت  ردة اصرابرد شرعربير   ر  نروبوز 
وأُف ف الم ا  أل بل  الحضروب والرتري أ راب 
 ن را ال ريرد صرالرف مر  هرطرو  زخرات مر  

 أمطاب الخيب والببك .
= وفي الحي الدببي م  اامشلري   وبرعرد 
إشعا  الشمو  أمام مركرترب الرحرزب وإشرعرا  

نيبا  نوبوز  أاامت منظم  ارامشرلرو لرحرزب 
الوحـدة نردوة فري  راحر  الرمركرترب برحرضروب 
م مو   م  بفرا  ومرإيردأ الرحرزب  بردأت 
بالواوف دايق  صمت  رلرط أبواح الشر رداء  
 لط أندام النشيد القومي الكبدأ )أأ بايبف  
وبحب ال يد بشاد بير رو برالرحرضروب وأشراب 
إلط محطات تابيخي  بابزة م  تابيي الحرزب 
  وابأ ال يد  ربرد الربحرمر  إبرباهريرم ب رالر  
نـوبوز   ثم ألرقرط ال ريرد ح رير  بردب  ضرو 
ال يب  القيادي  للحزب كلمً  ترحردث فرير را  ر  
معاني نروبوز واالحرترفرا  بره  حريرث مرازا  
شعبنا حتط في هرذ  الرمربحرلر  يردفر  ضربيربر  
اال تبداد واالبهاب  وأكد  لط أ  اوتنا تكم  
في وحردترنرا  وأشراب إلرط أ  حرزب الروحـردة 
ا تاد أ  يرحري هرذ  الرمرنرا ربرات براحرترفراالت 
وكبنفاالت  ولك  ب بب األوضا  اال تثنابير  
التي يرعريرشر را أبرنراء شرعربرنرا والر ر رمر  الرتري 
يتعب  ل ا   تم االكتفاء ب ذا الشك  الربمرزأ 
م  االحتفاء. ثم أُلقيت  دة اصابد شعبي  مر  
الررحررضرروب تررمرر ررد نرروبوز  لررتررنررترر رري الررنرردوة 
 واالحتفالي  البمزي  بتقديم الضياف  للحضوب.

 نـ وة سٌاسٌة فً سوٌسرا
ااامت منظم   وي با لحزب الروحـردة يروم 

  نرردوة  رريررا رريرر  فرري مررديررنرره  ٕ٘ٔٓ/ٖٓ/1ٓ
بب    وبحضوب ممثلي أحزاب كبدي   روبير  
وكبد تاني  . حيرث افرترترحرت مر  اربر  ال ريرد 
شيخموس م إو  المنظم  مبحباً بالحضروب   
وم  ثرم الرواروف داريرقره صرمرت  رلرط أبواح 

وترحردث فرير را ال ريرد . ش داء الكبد وكبد تا 
أحمد  تو  ضو الل ن  ال يا ي  لرلرحرزب  ر  
المب عي  الكبدي  ودوب الحزب في ا   وتطرب  
أيضاً إلط وض  االبتبلف ال وبأ المعاب    
كما تواف حيا  األوضا  ال يا ير  الرباهرنر  . 

 وأ اب    أ بل  الحضوب بصدب بحب .

 فرقة مٌ ٌا الفولكلورٌة 

 تستعٌ  نشانها
و ط آالم الدبب  والر ر ربة أبرط  رنراصرب 
فبا  ميديا للفولكرلروب الركربدأ أ  ي رتركريرنروا 
 –للظبوف الصعب    ففي مخيم دابا شركربا  

كبد تا  العبا    ا تعادت الفبا  هيركرلريرتر را 
ونشاط ا وضمت  ناصب  ديدة إلط صفوف را 

   وفي ش ب آذاب ال ابأ شابكت في :
إحرريرراء ذكررب  بحرريرر  الررخررالررد الررمرربل  -ٔ

 مصطفط البابزاني   كضيف .
حف  إحياء  يد المبأة   الرذأ أارامرتره  -ٕ

 إحد  منظمات األمم المتحدة .
انررتررفرراضرر    –آذاب  ٕٔإحرريرراء ذكررب   -ٖ

اامشلي   م  خبل   ب  لوح  فني  طرويرلر  

    الُكبد في  وبيا .
 إحياء ذكب  م زبة حلب   . -ٗ

والتزا  الفبا  ت تكم  وُت دد تحضيبات ا 
للمشابك  في أنشط  أخب    وهي التي كانرت 
معبوف  بي  األكباد في  وبيرا برمرشرابكراتر را 

 في إحياء المنا بات وأ ياد نـوبوز .

 فً كركً لكً YPJزٌارة لـ 
 ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٙال زيبة لحزب الوحـدة يروم الر رمرعر    –اام وفد مو   م  منظم  كبكي لكي 
في كبكي لكي بمنا ب   يد المبأة العالمي  حيرث  YPJبزيابة إلط مبكز وحدات حماي  المبأة 

هنؤها وتمنط ل ا دوام التقدم والنصب   وثم  نضال   وتضحيات     واد ا تقربر  الروفرد برحرفراوة 
 بالد  م  اب  المقيمات في المبكز و ط مشا ب متبادل  م  الود واالحتبام .

 الشهٌ  بشٌر م م  فً ذكراه 

زار جاماع مان  2115/    3/    21ٌوم الجمعة 
رفاقه وأص قائه وأهله ، ضرٌح الشهٌ  بشٌر عابا  
الر من م م  فً مابرة مسان رأسه قرٌة مساكاه 

عفرٌن ، فً الذكرو السنوٌة األولاى  –جن ٌرس  -
لر ٌله  ،  ٌث وقف الاجاماع  قاٌاااة صامات عالاى 
رو ه ،  م ر ب السٌ   مٌ  سلٌمان بااسام  ازب 

 زب الشاهاٌا  باالا اضاور وشاكارهام ،   –الو ـ ة 
وألاى السٌ  منان خلو كلمًة باسم ال زب ، ماذكاراً 
باخاصاال الافااااٌا  وضارورات نابااذ الاخاالفاات أمااام 
المخانر التً تا اٌان باالامانااناة الاكار ٌاة ، وفاً 
الختام شكر وال  الشهٌ  السٌ  عب  الر من ما اما  
رفاااة  رب الشااهااٌاا  وأصاا قااائااه وأهااالااً قاارٌااتااه 

ٌذكر أن الفاٌ  بشٌر استشه  ٌوم الخمٌس  .الخٌرة
فاً  اً الاعازٌازٌاة با الاب إ ار  2114/  3/  21

انفجار قذٌفة باربه وإصابة زوجاتاه أٌضااً ، وهاو 
وخرٌج كلٌة االقتصا  والتاجاارة  1981من موالٌ  

  لب . –
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 م م  سعٌ  ال سٌنً الفاٌ  أربعٌنٌة

أاامت منظم  اامشلو لحزب الوحـدة الديمقباطي الكبدأ في  وبيا   
أببعيني  البفي  المناض  الباح  محمد  عيد الح يني  وذلم يوم ال ربرت 

  في اا   الش يد  ليما  آدأ  بحضروب بفرا  وأصرداراء  ٕ٘ٔٓ/   ٖ/   1
 .له و دد م  ممثلي  معيات ثقافي  وحقواي  وشخصيات وطني 

بدأ حف  األببعيني  بالواوف دايق  صمت  لط أبواح الشر رداء وبوح 
الفقيد الح يني وبؤبيات شعب م  مقّدم الحف    ثم كلم  للمحرامري مرحرمرود 
 مب با م أصدااء الباح   تحدث في ا    خصا  ومنااب الرفرقريرد و ر  
محطات تابيخي   معت ما  ويً   واا  : إ  الفقيد كا  مبناً ولكر  صرلربراً 

 في الدفا     اضيته التي لم ي اوم  لي ا يوماً في أحلم الظبوف .
وألقط الكاتب  لي ال زيبأ كلمً    اا  في ا : إ  الباح  كا  ملتزمراً 
بخط ون   حزب الوحـدة  وآلمه ما تعب  له الحزب في الفتبة الماضير  

 م  مصا ب .
أما كلم  اتحاد الن اء الكبد في  وبيا فؤلرقرتر را اآلن ر  نر راح هريرفرو  
حيث أكدت أن ا وبفيقات ا في االتحاد تعتبب  األ تاذ مرحرمرد  رعريرد اردوة 
ومعلم ل ّ    حيث كا   نداً ل   ويمده  بالنصف  وأكدت أ  الباح  م  
مدب   حزب الوحـدة   الحزب الذأ يملم ثقاف  وأبث وفكب  وفي ن راير  

 .كلمت ا تلت نبذة مختصبة    حياته
وألقيت كلم  با م منظمر  ارامشرلرو لرحرزب الرفرقريرد حرزب الروحـردة   
شكبت م  حضب أببعيني  الباح  الذأ ناض  ابابر  أببرعرير   رنر  مر  
 مب  دفا اً    اضي  شعبه   حيث تعب  نتي   نضاله إلط الكثيرب مر  
المضايقات والمبلحقات وكانت نرترير رتر را فصرلره مر   رمرلره فري شربكر  

 البميبل  أل باب ) أمني  ف .
كلم   ابل  الباح  ألقت ا زو ته األخت  زيزة  شركربت فرير را بفرا  
محمد  عيد في حزب الوحـدة  لط إاامت م ل ذ  األببرعريرنرير   وأكردت أ  
الباح  كا  مب   بحد ذاته ل ا   لرمر را الرمربرادئ والروفراء واإلخربل   
الذأ كا  متعلقاً بحزبه   وفي ن اي  كلمتر را شركربت كر  مر  وارف إلرط 

 . انب م في فتبة مبضه

 الشهٌ  مصنفى عٌسو 

 فً ذكراه السنوٌة ال انٌة
بمنا ب  ذكبا  ال نوي  الثاني    زاب وفد م  مرنرظرمر   رفربير  

ضربيرف الشر ريرد  ٕ٘ٔٓ/    ٖ/    1ٔلحزب الوحـدة يروم الرثربلثراء 
مصطفط  ي و في مقببة ابي  فقيبا ووض  إكلريربلً مر  الرزهروب 
 ليه   بحضوب  م   م  بفااه وأصداابه وأهرلره والشريري مرحرمرد 
م  شيوخ الطابف  اإليزيدي  فري  رفربير    م رترذكربير  الرباحر  

 بخشو  .

وأمضرط أكرثرب مر   2ٕٙٔيذكب أ  الش يد  ي و  م  مواليد 
 اماً في النضا  م  أ   اضي  شرعريره   تروفري فري مشرفرط  ٕ٘

  إثرب إصرابرتره بر ربوح  ٖٕٔٓ/    ٖ/    ٖٔالبازأ بحلب بتابيي 
/   ٕٙبليد  أثناء اصف حي الشيي مقصود الدببي بحلب بترابيري 

 وا تش اد خم   مواطني  معه و بح آخبي  . ٖٕٔٓ/  ٕ

  فل لجمعٌة روشن ب رخان

أحيت  معي  بوش  بردبخرا  لرلرمربأة الركربدير  
/   ٖ/    1 يد المبأة العالمري   برحرفر  يروم ال ربرت 

 رفربير    وذلرم  -ژير   -فري صرالر  آفرا  ٕ٘ٔٓ
بحضوب  م  م  ن اء ال مرعرير  ومر  الرمرد روات 

 والمد ويي  .
ألقيت في الحف  كلمات بامس الم لس الرمرحرلري 
للم لس الوطني الكبدأ وبا م ال معي    وأ رنريرت 
بمقطو ات  نابي  إضاف  إلط فرقربات مر  الشرعرب  
.  و ل   حوابي  بي  ن اء يعمل  في  دة مر راالت

اختتم الحف  برمرشرا رب مرفرعرمر  براألمر  والرمرثرابربة 
 وموا    التحديات العصيب  .

 بطـبقـت تـهىئت

مبناس بة قدوم عيد هـوروز اجمليد، ورمغ لك املرارة 

اليت جيرتهحا شعبنا يف سوراي جـرا   هوـواا ابـر  

وابصار ومآ يس الهجرة والزنوح ، هبقى هعمل وناكحف 

، حيدوان وطيد الهمـل يف قـقـاـس الاـر وابـر ـة 

 واملااواة همام طاا الزمن  هم قرص. 

 ولك عام و ههمت ساملني

 تهىئت

كيتو، يرّسان  مبناس بة حلوا ر هس الا نة ال شور ة وعيد ا 

 هن هتقدم للشعب الرساين لكدو   شور الصـد ـس  ـآهطـيـب 

الهتاين، ممتنني  هن  عّم اخلـ  والاـ م ر ـودل  ـوان سـوراي 

اجلرحية ، ويزوا ال روا  والاستبداد ، و ـعـ ـمجل ا ـيـ  

 باٍر ووئام !
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 المرأة الكر ٌة ... تتمة

أ ررواء آمررنرر  ن رربرريرر  لررلررعررديررد مرر  

المناط  الكبدي  في  روبيرا وفري 

الررخررابب أيضرراً   حرريررث أارريررمررت 

الررررنرررردوات والررررمرررر ررررب ررررانررررات 

واالحررتررفرراالت   وألررقرريررت فرريرر ررا 

الرركررلررمررات وأ ررنرريررت بررفررعررالرريررات 

ونشررراطرررات ن رررويررر   رررديررردة   

والتذكيب بؤ ماء الن وة الربابردات 

وا ررتررذكرراب الشرر رريرردات والشرر ررداء 

وبطوالت المدافعات    الكربامر  

الكبدي    وذلم برحرضروب  حراشرد 

وم رراهررمرر  الررفررب  الررفررلرركررلرروبيرر  

والررفررنررانرريرر  واألدبرراء والشررعررباء 

ومشررابكرر  فررعررالرريررات ومررإ رر ررات 

 أخب  :

في مرقرّب مركرتربر را بر رولريرب  -

أاامت منظم  الرحرزب فري إارلريرم 

كبد رترا  الرعربا  نـردوة خراصر  

بررعرريررد الررمرربأة    وتررحررت شررعرراب 

) أم ات كوبرانري أمر راترنرا ف أارام 

كرربد ررتررا    –فررب  ال ررلرريررمررانرريرر  

الررعرربا  لررلررحررزب نرردوة أخررب  

 بمنا ب  العيد .

ال زيربة   –وفي كبكي لكي  -

أاررامررت مررنررظررمرر  الررمرربأة لررلررحررزب 

آذاب احتفالي    ترم فرير را  1بتابيي 

ترركرربيررم مرر ررمررو رر  مرر  الررنرر رراء 

الررمررنرراضرربلت الررلررواترري لرر رر  دوب 

مررمرريررز فرري الررنررضررا  ال رريررا رري 

 والثقافي في منطق  كبكي لكي .

ژيرر    –وفرري صررالرر  آفررا  -

 فبي    أاامت مرنرظرمر   رفربير  

 1للحزب حرفر   رمراهريربأ يروم 

آذاب   وكررا   ررنرريرراً برراألنشررطرر  

 والكلمات .

وفي صال   ريربا  برمرديرنر   -

ال زيبة   وتحت شعاب   – امودا 

"   ... " أم ات كوبرانري أمر راترنرا

أارريررم حررفرر   ررمرراهرريرربأ كرربرريررب 

بالمشابك  بي  منظمتي المبأة في 

 امودا لحزب الروحـردة والرحرزب 

الديمقباطي الركربدأ فري  روبيرا 

) البابتي ف   وكا   نياً برفرقرباتره 

الفني  واألدبي    وتم تركربيرم  ردد 

واب  الحرفر  ترظراهرب م  الن وة . 

بع  الفتيات بم يبة صامت  مر  

 مبكز المدين  إلط صال   يبا .

 رفربير    –وفري  رنرديربس  -

أاامت منظمتري الرمربأة والشربراب 

للحزب أمام مقّب  حفبلً  ماهيربيراً 

  ترررنرررو رررت فررريررره األنشرررطررر  

 والم ابقات والكلمات .

وفي ال اح  الرعرامر  لرقربير   -

 فبي    أاامت داببة چيرا   –كيبل 

لحزب الوحـدة حفبلً  ماهيبياً في 

أحضا  الطبيع    تميز بالرفرقربات 

الرررفرررنررريررر  واألدبررريررر  والررردبررركرررات 

 الفلكلوبي  .

 فبير     –وفي بلدة بعدينا  -

أاامت منظم  الرحرزب حرفربلً فري 

 اح  مرنرز    رمرير  برير  حرقرو  

أشررر ررراب الرررزيرررترررو    أ رررنررري 

بالمشابكات الرنر رابرير  والرفرقربات 

الفني  وتبديد األشعاب الفلركرلروبير  

ونبذة حياة ن وة مناضبلت كبدي  

معربوفرات   وتروزير  هردايرا فري 

 م ابق  مب ط .

وفرري مرروارر  وادأ شرريرره  -

 فبي      –) ناحي  شيي الحديد ف 

أاررامررت مررنررظررمرر  الررحررزب حررفرربلً 

 ماهيبياً حاشداً في  احر   رامر  

محاط  بؤشر راب ال ربو   ألرقريرت 

 فيه الكلمات واألشعاب واأل اني .

وبد وة  م  منرظرمر  الرمربأة  -

 –لررلررحررزب فرري  رربأ كررانرريرره 

ال زيبة   ترم إحريراء يروم الرمربأة 

الررعررالررمرري بررحررضرروب الررمرربررات مرر  

الررنرر رروة مرر  مررخررتررلررف الررترريررابات 

ال يا ي  والشبابف اال تمرا رير    

وتميز الحف  بعب  أفبلم وثابقير  

من ا فريرلرم اصريرب برعرنروا  ) أنرا 

ب   ... ال أضبب امبأة ف وفيلرم 

وهرّ   YPJآخب    مقاتبلت الـ 

 في خطوط الدفا  .

الر رزيربة   –وفي تببه  بي  -

  أاامت مرنرظرمر  الرمربأة لرحرزب 

الوحـدة حفبلً  ماهريربيراً لرمرعرايردة 

المبأة وتش رعرير را  رلرط مرقراومر  

 تحديات الحياة إلط  انب الب   .

وفرري مرربكررز ا ررمررا رريرر   ررمررب  -

 10◄ ال زيبة.... –بالدببا ي  

 "فً كٍال  "

 "فً سري كاوٍه  "

 "فً جىدٌرش  "

 ”فً تربه سبً  "

 ”فً هىلٍر  "
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 المرأة الكر ٌة ... تتمة

اامت منظم  المبأة للحزب بتنرظريرم 

حرفرر   ررمراهرريرربأ   أ ررنرري برالرركررلررمررات 

والررقررصررابررد الشررعرربيرر  واررباءة األمررثررا  

 وتوزي  هدايا بمزي  .

هذا واد أح مت منظم  القامشلري   -

لررلررحررزب  رر  إحرريرراء الررعرريررد احررترربامرراً 

للش داء الذي  صادف تشييع م في نفرس 

 اليوم.

وكانت المبأة الكوبرانرير  الرحراضربة 

الدابب  في تلم األنشط  واد نالت ا طراً 

مرر  الررتررحرريررات والررترربرربيرركررات واإلشررادة 

 بدوبها وتضحيات ا البالد  .

واررد أصرردبت الررلرر ررنرر  ال رريررا رريرر  

للحزب بياناً بمنا ب   يد الرمربأة   هرذا 

 نصه :

 بٌان بمناسبة عٌ  المرأة العالمً

إلى الامانااضاالت مان أجال الساالم 

 وال رٌة المساواة ...

إلى أمهاتنا وبناتنا وشرٌكااتاناا فاً 

 ...ال ٌاة  

إلى جماهٌر شعاباناا األباً فاً كال 

  ... مكان

في الثام  م  آذاب  تحتف  البشربير  

بعيد المبأة الرعرالرمري  ترخرلريرداً لرذكرب  

المناضبلت الرنر رويرات األُّو  الرلرواتري 

تعصررردب ع صرررفررروف االحرررتررر رررا رررات 

واالضبابات والمإتمربات  وبرعرضر ر  

اد ضحي  بحيات ر  مر  أ ر  ترحر رير  

ظبوف  م  المبأة  ثم م  أ   حرقر را 

في الرترصرويرت واالنرترخراب وحرقروار را 

مرر  أ رر  الررمرر رراواة مرر  وال رريررا رريرر   

الب ر  فري الرحرقرو  والروا ربرات  فري 

م يبة شاا  بدأت في معام  نيويروبم  

وانت ت في أبوا  األمم الرمرترحردة  ربرب 

مررحررطررات دولرريرر   ررديرردة و ررقررود مرر  

ال ني   ليتم بقباب أممي ا تماد الرثرامر  

م  آذاب يروم  رطرلر  ب رمرير   و ريرداً 

  .خاصاً بالمبأة  لط م تو  العالم

المبأة هي شبيك  الرب ر  ونصرف 

الم تم   وهي األم واألخت والحربريربر   

لكن ا تعبضرت فري أكرثرب مر  مرحرطر  

تابيخي  إلط الدب  والتقرزيرم  لريرقرترصرب 

دوبها في الكثيب م  الم تمعرات  رلرط 

الخدم  والمترعر  واالنر راب   وُترعرتربرب 

 وبة للب   و ال   ليه  وال  يما فري 

بع  الثقافات الشباي    حيث ترحرولرت 

إلررط أ رريرربة  ررادات وتررقررالرريررد ظررالررمرر  

 -في بع  الفتبات الزمني    –حبمت ا 

م  حقوا ا ودوبها اإلن انري  لرترعرير  

بي   دبا  " الحبملم "  رلرط هرامر  

  .الحياة

إذا كررانررت نضرراالت الررمرربأة  اررد 

أ فبت    ا تعادة دوبها  و   نيل را 

لرركررامرر  حررقرروارر ررا فرري الررمرر ررتررمررعررات 

المتحضبة  وباتت تعمر  فري ال ريرا ر  

والررترر ررابة  وتررحررظررط بررالررمررنرراصررب 

والم إوليات  فإن ا في مناط   يرطربة 

الدول  اإل ربلمرير  فري الرعربا  والشرام 

"دا رر " تررتررعررب  لررلررب ررم !   وفرري 

المر رترمر  الشرباري وبرمرو رب اروانرير  

بررعرر  الرردو  اإل رربلمرريرر  ال تررزا  

مررحرربومرر  مرر  الرركررثرريررب مرر  حررقرروارر ررا 

األ ا ي    أب ط ا ح  اختريراب شربيرم 

الحياة أو ح  اإلدالء بصوتر را  وحرترط 

حق ا في ال فب وفي ايادة  يرابة ... ال 

زالت المبأة  بض  لبل تردربل  وهردب 

الكبام  والحقو   وال زالت إلط يرومرنرا 

هذا مادة ال ت ادات بع  ب ا  الردير  

 11◄ . لط صيد  فتاو  هنا وهنام 

 "فً شبه  "

 "فً السلٍماوٍت  "

 "فً كركً لكً  "

 "فً بعدٌىا  "

 "فً عامىدا  "
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المرأة الكر ٌاة ... 

 تتمة 

ال تتناول را إال ك رلرعر  

ال تر ربلكر را مر  اربر  

الررب رر   مررثرر  زواب 

الررمررتررعرر  والررمرر ررفرراب 

والم ياب... أمرا برد ر  

 رر رراد الررنرركرراح الررترري 

تبوب ل ا الرترنرظريرمرات 

الررر ررر ررراديررر    فررر رررو 

الحضي  ذاته وال بيم  

األبش  التي تبتكب بح  الرمربأة فري 

القب  الواحد والعشبي  و لط مربأ  

 . وم م  م  العالم أ م 

ال تزا  المبأة في ببلدنرا وكرذلرم 

في البلدا  المر راوبة ترعرير  أطرواب 

تحببهرا األولرط  وال زالرت تر ر ر  

حقوا ا وأهمي  دوبهرا فري صرنرا ر  

الحياة   وال زالت  برحرا ر  لرخرو  

نضرراالت طررويررلرر  لررلرروصررو  إلررط 

م تو  المربأة الرمرترحرببة  ومر رمر  

تحبيبها م  إبث الثقافات الب رعرير  

و وب تعاليم ا ال تزا  م  الم رمرات 

الملح  التي لم تنر رز  ولركر  لرير رت 

اضرير  ترحربيرب الررمربأة مرنراطر  بر ررا 

وحرردهررا  ولرريررس الررب رر  هررو الررعرردو 

المدتصب لحقوا ا  ب  ثقاف  ال لرطر  

الحاكم  واوانريرنر را الرنراظرمر  لرحريراة 

الم تم   هي التي ت لب ا اإلبادة  أو 

تم د ل ا طربير  الرحربير   وفري كر  

األحرروا  فررإ  وارروف الررب رر  الررط 

 انب ا وا ب إن اني  يرحرفرز   رلريره 

م ررتررو  ثررقررافررترره  ودب رر  حرربيررترره 

وإدباكه لمعاني الشباك  في صنرا ر  

 -الحياة   لماً أ  الب   هرو اآلخرب 

ضرحرير  لرلرترخرلرف  -وإ  بدب   أا  

واال تبداد في م ترمرعراترنرا   نراهريرم 

   الظبف اال تثنابي الفظير  الرذأ 

تمّب بره بربلدنرا مرنرذ أببر   رنروات  

وحال  الحبب والرتردمريرب والرتر ر ريرب 

التي يتحم  نظام الحكم الرمرخرابرباتري 

كام  وزب    وإاحام المبأة ال وبير  

في ظبوف ال إن اني  ترنرشردر  فرير را 

   نف  ا لتبكي  لط ذوي ا الشر رداء 

 . و لط أطفال ا ال يا 

م  دوا ي تفاإلنا أ  يوم الثرامر  

مرر  آذاب فرري الررتررقررويررم الرركرربدأ 

المعاصب هو يوم  يرد واحرترفرا  فري 

المناط  الكبدي  فري  روبيرا   وأ  

الُكـبد بمبادبة وتش ي  م   يا يي م 

وأحزاب م ومثقفير رم يرحرترفرلرو  بر رذ  

المنا ب  منذ  قود مضرت  يرقريرمرو  

في ا الم ب انات والخطابات تكبيرمراً 

لررلررمرربأة  ررمررومرراً والرركرربديرر  مررنرر ررا 

خصررروصررراً  وترررخرررلررريرررداً لرررذكرررب  

الررمررنرراضرربلت مررنرر رر  ب ررمرراً  رر  

مضررايررقررات الررنررظررام  ومرر  دوا رري 

فخبنا أ  المبأة الركربدير  كرانرت وال 

زالت ترقرف إلرط  رانرب الرب ر  فري 

معتبم الحياة  ولي ت بهين  ثرالروث 

" الررعرريررب والررحرربام والررمررمررنررو  " 

المقيت  وأن ا اد اطرعرت أشرواطراً ال 

بؤس ب ا  لط طبي  تحببها  ايرا راً 

بررقرربيررنرراترر ررا فرري الررمررحرريررط الررثررقررافرري 

واإلاليمي  وها نح  نحّي مرعراً  ريرد 

المبأة العالمي هذا الرعرام فري أ رواء 

مرر  الررحرربيرر  الررنرر رربرريرر   وشررعرروب 

بالم إولرير   نرحرترفر  ب رمرو مركرانر  

الررمرربأة الرركرربديرر  فرري  ررلررم الررمرر ررد 

العالمي  ن تذكب معاً األميبة الكبدي  

بوش  بدخا  مندوب   وبيا في أو  

مإتمرب لرلرمربأة يرعرقرد فري الرقراهربة  

وننحني أمرام ذكرب  الشر ريردة لريرلرط 

اا م و ربو ر  كربد رترا  الشر ريردة 

آبي  ميبكا  التي ا تب لت وضحت 

ببوح ا فرداًء لركروبرانري والركربد فري 

و ه اإلبهاب والتخلف   و ريربهر  

  .كثيبات

ت اٌاة لالامارأة فاً ٌاوم عاٌا هاا 

الاااعاااالاااماااً .... الاااخااازي والاااعاااار 

للتكفٌرٌٌن التفجٌرٌٌن أع اء ال رٌة 

 ٕ٘ٔٓآذاب  ٙوالمرأة وال ٌاة ...  

 اللجنة السٌاسٌة

ل زب الو  ة ال ٌمارانً الكر ي 

 ( فً سورٌا )ٌكٌتً

 "فً الدرباسٍت  "

ـرد وانعرة
ُ
ع انك

ّ
دريت عىوي تىد

 
في القراهربة   كرا  ودا ر را  ٕ٘ٔٓ/   ٖ/   ٘ٔم اء يوم األحد 

 األخيب للمصبيي  واألكباد   بعد معاناة  م  المب   ردة شر روب
الكاتب  والمإبخ  دبي   وني   التي ولدت في القاهبة مر  أب    

وزو ته  2ٕ٘ٔكبدأ المإبخ محمد  لط  وني الذأ توفي  ام 
 المصبي  زينب محمد بفا ي .

ل ا شقيقا  صبلح الدي   وني والم ندس  صام الدي   ونري 
  بعد وفاة والدها  افبت إلط الرعربا  لرمردة  رامرير  حريرث كرا  
يعي   م ا ويتولط ب ايت ا   كانت طالب  بمدب   الرلرير رير  فرط 
مصب   ثم بعد الرعربا   رافربت إلرط برابيرس والرترحرقرت بركرلرير  
االاتصاد وال يا     ودب ت الترب رمر  الرفروبير  أيضراً   أوابر  
 تينات القب  العشبي  بدأت بالعم  في الوكال  الفبن ي  لرؤلنربراء 

... ) وترعربضرت لضردروط شرترط  22ٕٔودام  مل ا لداي   ام 
م نياً ونف ياً   فالمبأة الفبن ي  كانت مضط دة فما بالرنرا برو رود 
امبأة صحفي  و ببي  وم لم .ف  لط حد ارولر را   وكرتربرت  ر  
وأ بت لقاءات م  شخصيات  يا ي  وأدبرير  وفرنرير   رالرمرير    
حيث كانت تكتب باللدر  الرفربن رير   ر  أخربراب الرعرالرم الرعرببري 
وبا لت باللد  العببي  صحف مصبي  و رببرير  مر  برابيرس   

الرفربن ريرير    وتولت منصب ببي   نقاب  الصحفيرير  )الرمر رنريرير ف
 باالنتخاب .

 عت الباحل  إلط توثرير  الرترمرازب فري الرحرضرابة والرثرقرافر  
وادمت العديد م  البحوث التابيخي     دوب الكبد في الحضابة 
العببي   ولعبت دوباع أ ا ياً في منتد  الحواب الرعرببري الركربدأ 

ال رترقرطراب خريربة الركرتراب والرمرثرقرفرير   221ٔفي القاهبة  ام 
 البابزي  المصبيي  والعبب .

صدب ل ا المبات م  المقاالت بالفبن ي  والعببي   كما صردب 
ل ا كتابات    القضي  الكبدي    من ا ) بب وأكرباد: خصرام أم 
وبام ف و ) األكباد في مصب  بب العصوبف وشابك ا في ترؤلريرفره 
الدكتوب محمود زايد ومصطفط محمد  رو   الرذأ كشرف  ر  

 .ودوبهم في ن ضت االو ود التابيخي للكوبد في مصب 
ولم تدخب   داً في الدفا   ر  اضرايرا الشرعرب الركربدأ فري 
أ زاء كبد تا  األببع    وكرا  لر را لرقراءات مر  ارادة برابزير  
) المبل مصطفط البابزاني    بل  طالباني    بد هللا أو ربل    

 م عود البابزاني   ... ف .
 : ٖٕٔٓينايب  ٗواالت في مقابل  ل ا م  صحيف  األهبام في 

) األكباد م  ال نس اآلبأ ينحدبو  م  م مو ر  الشرعروب 
ال ندو أوببي    وهم يرعريرشرو  مرنرذ فر رب الرترابيري  رلرط أب  
كبد تا  وهم الشعب الوحيد في العالم المرقر رم  رلرط أببر  دو  

ملريرو ف  ٓٔمليو ف وإيبا  ) ٙمليو ف والعبا  ) ٕٓهي تبكيا )
مليو ف   وليس له ح  تقبيرب الرمرصريرب   وم راحر   ٖو وبيا )

كبد تا  تعاد  م اح  فبن ا   واد  اهمت الرطربريرعر  الر ربرلرير  
الشاهق  في احتفاظ الشعرب الركربدأ بر رويرتره وثرقرافرتره و رزلرتره 
أيضاً.... ال يو د كبد  يفكب بعقربلنرير  يرعرترقرد برإمركرانرير  إنشراء 
الدول  الكبدي  في هذا المناخ   فر رم ي رترشرعربو  اآل  بر ردو  

 نضال م ف .
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  إٌمان  مٌ ان* 

اشاب كما  الذأ لم يرتركرلرم  رو  ي

الكبدي  والتبكي   لرم يرتروارف لرحرظر  

 رر  ال رربد أمررامرري ولررم يررتررعررب مرر  

ال بد. أباد أ  يخببني اصر  حريراتره 

منذ طفولته  والتي ابأت  وانب من را 

في كتب ومقاببلت. لكر  أ  ا رمرعر را 

منه في  ل   شبه  ابلير  فري مرنرزلره 

في ا طنبو  له معنط كبريرب برالرنر ربر  

لي. كا   لط صدي  مشتبم أ  يقروم 

بم ام التب م   وحرير  يرترعرب الصردير  كرا  

فرؤلرّف  رلريره كري ي رترمرب فري   يتواف الريربل 

ولركر  هرذ  »التب م    لكنه يقاطعني بالرقرو  

تقبيبا نفس القص  التي  بدها  ليم منذ وات 

  أاو  وأصّب ثانرير   رلرط » ولو كا » اصيب! 

أاّل يتواف    التب م . بردا الركراترب الرتربكري 

الكبيب الذأ ت اوز الثماني  حين ا  واثقراً أنرنري 

 !أف م ما يقوله م  دو  حا   إلط متب م

في زيابتي األخيبة لبيته كا  اد بدا  رلريره 

التعب  لكنه أصّب  لط مبافقتنا إلط مطعم مر  

أصدااء مشتبكي  بين م الكاتب والفنا  التبكي 

زولفو ليرفرانريرلرلري الرذأ  رّنرط اصرابرد لرنراظرم 

حكمت   نت ا فيما بعد المدني  الملتزم   روا  

بايز. في ذلرم الرعرشراء ن ريرت زو ر  يراشراب 

كما  الثاني   ابش   ميح  برابرا  الرتري ترترقر  

أكثب م  أبب  لدات بما في ا الكبدي  والتبكرير  

أدويته في البيت  فما كا  من ا اال أ  ان حبت 

لتعود م  األدوير  الرتري  رلريره ترنراولر را اثرنراء 

الطعام. بدت متوتبة ب ربرب ن ريرا   رابرب لرم 

 .تدفب  لنف  ا

في  ل اتنا تلم خرب رنرا برمرشربو  د روة 

ياشاب كما  إلط لبنا . كا   لّي التحضيب ل را 

وأو  اتصا  ارمرت بره فري بريربوت كرا  مر  

الصدي  ماهب  باب وكا  حين ا مديب ببنام  

انيس مقد ي لآلداب في ال امع  االمريربكرير   

والذأ بّحب بالفكبة مبدياً تحّم  الببنرامر  مرا 

 .تتبتب  ليه الد وة م  أ باء

كا  االتفا   لط أ  يرزوب يراشراب كرمرا  

إال أ  مبضه خبيرف  ٕٕٔٓبيبوت في ببي  

ودخوله الم تشفط مرنرعرا  مر  ال رفرب.  ٕٔٔٓ

االتصا  مرعره  ربرب الر راترف كرا  يرترم  ربرب 

زو ته  ابش   والمبة االخيبة الرتري  رمرعرت 

حرير   ٖٕٔٓصوته  لط الر راترف كرا   رام 

انت ابنرتري وابرنر  »تب مت  ابش  ما االه لي 

 رنروات  ٗمرنرذ  .»تبكيا وبريرترنرا مرفرتروح لرم

تدهوبت صح  الكاتب يراشراب كرمرا  وتروارف 

ن ابيا    ال فب. بحلته االخيبة كانت لرتر رلّرم 

و ام  وا  الشبف ببتب  فابس م  الحكرومر  

 .الفبن ي 

 تٌل ا

تيلدا  يبيبو كما  حفيدة  ام مندي  باشرا 

طبيب ال لطا   بد الرحرمريرد الرخرا   كرانرت 

لخم ي   امراً وحرترط مرمراتر را  ريرنرّي وأذنري 

زو  ا ياشاب كما  في ك  ما يرترعرلر  براألدب 

 .العالمي واإلصدابات ال ديدة

تب مرت كرتربره الرط االنركرلريرزير  وأهرمر را 

التي فتحت لره  »محمد النحي »بوايته االولط 

أبواب العالمي   وأخرذت تريرلردا  رلرط  راترقر را 

م م  تقديم أدب كما  الط العالم ووضرعره فري 

مصاف االدباء الركربراب. مرعر را ترحرو  يراشراب 

كما  م  كاتب تبكي محلي إلط أديب  الرمري 

  تب مت أ ماله إلرط اببرعرير  لردر . الركراترب 

ز  كترب  ر  تريرلردا: والكبدأ التبكي محمد أُ 

 .»لوال تيلدا كما  لما  م  العالم بياشاب كما 

ما اد ال يعبفه كثيبو  أنه منذ موت تريرلردا لرم 

يكتب ياشاب كما  كثيباً والكتاب األخيب الرذأ 

هو  بابة  ر  مرقراالت   ٕٓٔٓصدب له  ام 

نشبها  ابقاً في الصحف وخاص  فري  ربيردة 

 .حبيات و م وبيت

في فتبة زوا ه م  تيلدا  ا  الكاتب فري 

بيت وا   ضم   اب  كبيربة فري ا رطرنربرو . 

كا  يكتب ل ا ات وحي  يبيد أخذ فبص  م  

الكتاب  يخبب م  البيرت وي ربح فري الردرابر . 

بعد موت تيلدا إثب اصرابرتر را برال ربطرا   رام 

  تررزوب يرراشرراب كررمررا  مرر  ٕٔٓٓ

صديق  اديم  له وهي  ابش   ميرحر  

بابا  مر  أن رب الرعرابربلت الركربدير  

التي ترمرترد  ربلاراتر را الرعرابرلرير  الرط 

العبا  و وبيا ولبرنرا  وانرترقربل الرط 

منز   ابش  الذأ يق  في ا رلرط ترلر  

في ا طنربرو  اآل ريروير  الرتري ترطر  

 لط البو فوب. كا   بيبرا برالرنر ربر  

لرري أ  أضررطررب ال ررتررعررمررا  مصررعررد 

مفتوح  لط الفضاء يبدأ مر  الشراب  

العام ويقف أمام براب بريرتر رمرا أ رلرط 

التل . هذا البيت  بحكم مواعره الر ردربافري  لرم 

 .ي مف لياشاب ا  يمشي ك  يوم كعادته

في بيته العالي  بف  وا عر  لرلركرترابر  فري 

 .و ط ا طاول  خشبي   مبلا 

لد  ياشاب كما  مزاب حاد في العبلا  مر  

األابلم  وفي أدباب مركرتربره مربرات مر  أاربلم 

البصا  التي لم ت تعم  بعرد. ال يركرترب اال 

بقلم بصا . الم  بصاصُته  يب مبباة بشكر  

حاد يضعه  انباً وال ي تعمله.  رلرط الرمركرترب 

الط     اليمي  مبباة كبيبة إل ادة بصراصر  

 .القلم حادًة بعد اال تعما 

يرراشرراب كررمررا  كرراتررب الررذاكرربة الشررعرربرريرر  

وحكرايرات األكرباد الر رمرا رير  وبفرير  والدة 

ال م وبي  التبكي   أاام فري ال رويرد ل رنرترير  

حرريرر  ضررّيرر  الررنررظررام  2ٕ٘ٔو 2٘ٓٔبرريرر  

الررعرر رركرربأ الررخررنررا   ررلرريرره. ولررم يرربتررف مرر  

مضايقات وات امات  ريرا رير   ردة  واضرطرب 

إلط المدادبة لبضعر  أشر رب  22ٙٔأيضاً  ام 

 .والل وء الط ال ويد م   ديد

تكببت ال  مات اال بلمي  المنظم   لريره 

بعرد تردخرلره لرمر را ردة ال ر رنراء ال ريرا ريرير  

المضببي     الطعام حتط الموت. ه وم مر  

اال  زة  وم  اليمي   وحتط م  الي اب الرذأ 

 .ات م كما  بم ادن  اال  زة

حكرمرت  رلريره الردولر  الرتربكرير  برال ر ر  

لعشبير  شر رباً برعرد أ  نشربت  ربيردة ديرب 

شبيد  االلماني  مرقرابرلر  مرعره حرو  الرقرضرير  

الركرربدير  وبررعرد مرقررا  آخرب فري مرر رلرر  لررنررد  

 وبنا  حو  القضي  الكبدي   إال أ  الرحركرم 

لم ُينّفذ. بعرد ذلرم اترخرذ يراشراب كرمرا  مروارفرا 

محايدا بع  الشيء في ك  ما يتعل  بالم اب  

 13◄ ....و لطال يا ي  الح ا   في تبكيا 

 نقبءاث مع يبشبر كمبل.. ال تكتبي إاّل بهغتك األو
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 لااءات مع ٌاشار  ... تتمة

بأ  ا القضي  الكبدي . ذلم الصمت ال يرا ري الرذأ آثرب  فري الرعرقردير  
االخيبي  م  حياته كا  بمثاب  صمت ن ابي إلبدا ه األدبي كرمرا لرو أ  

 .ياشاب كما  المبد  مبتبط بياشاب كما  ال يا ي الملتزم

 اللغة الكر ٌة
خبلفاً لما يعتقد  البع  لم يح   كما  يوماً الكتاب  والقرباءة برالرلردر  

 .الكبدي . كا  يتكلم ا فقط  والكتاب  بالتبكي  كانت خياب  الوحيد
لم يتعام  كما  م  هذا الواا  كمشكل   ب  أخذ  مثاال حي  يتكلم  ر  

ال تكتربري أبردا برلردر  أخرب  »صفات الكاتب الملتزم. اا  لي ذات م اء 
وال »  ثرم اضراف » يب لدتم االم  ذلم ان ا ل  تكو  نابع  م  ا ماام

تكتبي اال    الناس الذي  تعبفين م  يدا..    نرا رم وبرلردم وتر رابب 
ان ط كربلمره وارد بردا  رلريره الرترعرب:  »خبْبِت ا م  ابيب أو م  بعيد...

ابقي في بلدم.. ال ت افبأ وال تعيشي في الدبب! ولم أك  حريرنر را ارد »
 .انتقلت الط فبن ا بعد

 دم اتقا  أأ لد   المي   لم يمن  ياشراب كرمرا  مر  برنراء صرداارات 
طويل  االمد م  أدباء  الميي  مث  اال  بو كيره الشرا رب الرفربن ري مر  

وتوطدت صداارتر رمرا  21ٖٔأص  بو ي والذأ التقط بياشاب كما   ام 
 21ٗٔ لط مبوب ال نوات. وبدآ بتباد  الرب رابر  كر  برلردرتره مرا برير  

واد أصدبت داب  اليماب الفبن ي  ترلرم الرب رابر   رلرط شركر   212ٔو
. وفي الب رابر  بروبتربيره  رنري لريراشراب 22ٕٔحواب طوي  بين ما  ام 
 .كما  الكاتب واالن ا 

وم  الطبابف التي بواها لري يراشراب كرمرا  أنره خربل  إارامرتره فري 
ال ويد د ي الط حضوب مرإترمرب االشرترباكرير  الردولرير  وكرا  مر  برير  
الحضوب كما   نببلط الذأ صافحه بحبابة ااببلً: هر  ترعرلرم أنرنري مر  
أصو  كبدي ؟ اصبحا بعد هذا اللقاء صديقي  مرتر راوزير  حرا رز الرلردر  

 .بين ما
بدأ ياشاب كما  العم  ال يا ي اب     العشبي    وبرعرد أ  الرترقرط 
بالفنا  التشكيلي  ابدي  دينو الذأ لعب دوباً مر رمرا فري م راب الرحرزب 
الشيو ي التبكي والذأ تبنط الركراترب وأدخرلره فري الرلر رنر  الرمربكرزير . 
 اهمت هذ  الت بب  المبكبة في تحديد هوي  كما  ال يا ي  وفري تربرلروب 

 .شخصيته األدبي 
 معت بي  ياشاب كما  وشا ب تبكيا األو  نراظرم حركرمرت صرداار  
متين   وكا  الشا ب الذأ يقيم في مو كو كبل ا  يا ي يتص  بريراشراب 
كما  يوميا تقبيباً  وكا  كما  يت اء     ادبة الشا ب المنفي  لط دف  
ك  تلم التكاليف الباهظ  للمخاببات اليومي . وحي   ؤله ضحم حركرمرت 
واا  له إنه يؤتي ك  يوم الط مقب الحزب الشيو ي في مو كرو ويرترصر  

 !به م اناً 
ناظم حكمت الذأ اضط حياته بي  ال ر ر  والرلر روء   رحربرت مرنره 

. 2ٕٓٓ  وا تبدها وهو في ابب  في مرو ركرو  رام 2٘2ٔال ن ي   ام 
لم تتحق  ب بته في ا  يدف  في األناضو   إذ بفضت  ابلته نق  بفراتره 
الط تبكيا بعد أ  أبدت الحكوم  التبكي  حين ا ب ربرتر را فري اارامر  دفر  
الب . منذ ايام دول  أتاتوبم وحتط األمس القبيب  الحرقرت الرحركرومرات 
الع كبي  مبات األدباء والمثقفي  والفناني  و بدت معظم م م  ال ن ي  
التبكي    لط بأ  م  ابدي  دينو الذأ اضرطرب الرط تربم بربلد  لريرقريرم 
ويموت في بابيس. تب مت زو تره  روزير  ديرنرو  الرتري بحرلرت  رام 

  معظم أ ما  ياشاب كرمرا  الرط الرفربن رير . وارد وا ره الركراترب ٖٕٔٓ
الكبدأ التبكري مرحرمرد أُوُز  والرذأ أصرّب أ  يركرترب برلردرتره األم أأ 
الكبدي   ات امات مشاب   م  ال لطات وُ ّبد مر  الر رنر رير   وفرّب الرط 

الط دياب بكب ويموت برير  أهرلره ب ربرب  ٕٙٓٓال ويد اب  أ  يعود  ام 
 .ال بطا 

اب  أ  أود  ياشاب كما  للمبة األخيبة  أ طاني كتبه المتب م  الرط 
العببي  والصادبة    مإ    إ بلمي   بااي  إبا  حكم صردام ح رير . 

 .اا  لي مبت  اً إنه ُكّبم في العبا  وا  الشعب العبااي ابأ  وأحبه

 / بارٌس
 ٕ٘ٔٓ-ٖٓ-ٙٓ*  بيدة ال فيب 

 مه "مال عبد اهلل " إىل " مال خهيال " 
 انعهم كثرية وانبديم واحـد.. 

 شوكت شٌخو 

االنق امات التي طالت  موم الحبك  ال يا ي  في  وبيا  
ومن ا حبكتنا الكبدي  منذ ثمانينات القب  الماضي لم تحظع 
باهتمام  دأ م  الشاب  الكبدأ كما كا  مفتبضاً   إال بعد 
ال  مات الشب   للقو  الظبلمي   لط المناط  الكبدي  
والكبد تاني  الممتدة م  ابي  مبل خلي   نوب  ببي  فبي  
) كبداغف إلط بلدة المبل  بد هللا  نوب  ببي كبكوم   وما آلت 
إليه األوضا  في ك  م  كوباني وشنكا   حين ا فقط أدبم الناس 
ماذا تعني الفبا  واالنق ام وهذا العدد البلمعقو  م  األحزاب 
والتنظيمات . وحي  إخفا  الحبك  الكبدي  في  وبيا في تفعي  
االتفاايات الثبلث التي أببمت بي  أطباف ا بب اي  كبيم  م  
ببيس إاليم كبد تا  العبا  ال يد م عود بابزاني   بدأ الناس 
ينظبو  إلط أحزاب م وحبكت م بعيو  الشم والبيب    وال  يما 
أ  هذا االنق ام لم يتواف حتط خبل    نوات الثوبة ال وبي  
ب م ك  ما بافقت ا م  مآس  وويبلت  لط ال وبيي  ُكـبداً 

 و بباً و يبهم . 
لك  حال  مبضي  أ باب ا ول  نخو  في تفاصيل ا  إال أ  

كما يقا    العل  في م    –العل  والخل  هي في دودة الخ  أوالً 
يت لقو  إلط مواا  الم إولي  دو  نضوب فكبأ وال خببة 
إدابي    العل  تكم  في النفوس الضعيف  المتبددة التي ال ت يد 
التصبف ولي ت اادبة  لط اتخاذ موااف ش ا   في المحطات 
المصيبي  والحب    تكم  في ضعف القيادأ الكبدأ واابلي  
بضوخه للتبهيب والتب يب الذأ تماب ه بع  القو  اإلاليمي  
والمحلي    وبالتالي الل وء إلط الخياب الدابب وهو ش  الحزب 

 وإ بل  نف ه  كبتيباً للفب  ال ديد . 
البام الذأ وص  إليه  دد األحزاب وال كبيتابيات أصبف 
يقل  الشاب  الكبدأ أكثب م  القه إزاء وباء االيبوال الخطيب  
لك  م  ذلم ال بدي     الحال  المنظم  للم تم   ويبقط األم  
كما الخل  في الطليع  ال يا ي  وأحزاب ا واياديي ا   إذ أثبتت 
الوااب  أنه في حا   توفب المصدااي  واإلبادة وبوح المبادبة في 
حزب  يا ي ما   فا  ال ماهيب ال تبتعد  نه وتظ  تحتضنه   
والمثا  هنا هو حزب الوحدة الديمقباطي الكبدأ في  وبيا   
الذأ ما زا  يحتفظ بكم ال بؤس به م  المإيدي  ويضم بي  
صفوفه نخب  لي ت بقليل  م  المثقفي  واألكاديميي   لط م اح  
المناط  الكبدي  في  وبيا وفي  مي  مدن ا وأبياف ا وفي بلدا  
الم  ب   ب م ما تعب  له الحزب م  تلفيقات وتشويه 

 لصوبته . 
مما تقدم يمك  ا تخبل   نتي   مفادها أ  شعبنا ال زا  
يباه   لط حبكته ال يا ي   ويإكد أ  ال بدي     إ ادة هيكلت ا 
والدف  ب ا نحو تفعي  المب عي  ال يا ي  التي تشك  م       
منطلقاً لعقد مإتمب وطني كبدأ   وم       أخب  تطويباً 
وتحصيناً لئلدابة الذاتي  القابم  التي ال بدي   ن ا في الوات 
الحالي لت ييب شإو  الناس ومن  الفوضط في الوات الذأ ال 
بدي  فيه     توحيد الصفوف في هذ  المبحل  الحب     وتبقط 
الضبوبة اابم  النعقاد المإتمب القومي الكبد تاني  دو  تلكإ 
وال ت ويف   أل  المبحل  ح ا   ودايق  وخطب اإلبهاب 
التكفيبأ بات ي دد ال لم واال تقباب في العالم ببمته   ناهيم    
أ  الكبد تحديداً وببلدهم أم وا في موا    مباشبة م  هذا 
اإلبهاب   وهم الم ت دفو  اب   يبهم م  أصحاب الثقاف  

 التكفيبي  المتوحش  . 
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 تتمة ... 2115نـوروز 

إال أ  يرد اإل ربام والردردب ابتركرب    التابيي
م زبة مبو   في مدين  الح ك  بح  الُكرـربد 
المحتفي  بعيدهم يوم ا   ف قرط مرنر رم شر رداء 
أطررفررا  ون رراء وب ررا  وأصرريررب الررعررشرربات 
ب بوح بلريردر    وانرترشرب الرخربرب الرمرفر ر    
وانقلب العيد إلط يوم  دام  ولربرط أبرنراء الشرعرب 
الرركرربدأ نررداء الررحررداد  ررلررط أبواح الشرر ررداء 
والتضام  م  أهالي الح ك    واببت األطرب 
واألحررزاب الرركرربديرر  إلرردرراء كررافرر  الررمررباكررز 
االحتفالي  . وبعد انت اء أيرام الرحرداد ا رتركرمر  
إحياء العيد في بعر  الرمرنراطر  وفري برعر  

 مد   أوببي  حيث تتوا د  اليات كبدي  .
وكا  حزب الوحـدة الديمقرباطري الركربدأ 
في  وبيا ارد أصردب ب رالر  نـروبوز   هرذا 

 نص ا :
إلااى جااماااهااٌاار شااعااباانااا الااكاار ي فااً كاال 

 مكان .... 
إلى المناضلٌن من أجل  ال رٌة والاعا الاة 

 والمساواة .... 
يطّ   لينا آذاب في ك   ام   ليبث الردفء 
في القلوب   ويزّي  الطبيع     إيذاناً برقردوم " 

"  يد الحبي  والمحب  لد  الكثيب مر  نــوروز
شعوب المنطق    وا تعداداً الحتضا  الحشرود 
والكبنفاالت  لرط الربوابري وال رفروح  حريرث 
المو د ال نوأ بير  اإلن را  والرطربريرعر  يروم 
الحادأ والعشبي  م  آذاب  ت برقره فري م راء 
الررعررشرربيرر  طررقرروس إشررعررا  الررنرريرربا   ررلررط 
المبتفعات وإضاءة الشمو  في البيوت وإاامر  
حلقات البا  والدناء احتفاالً بانتصاب الخريرب 

"  لط الظلم المتمرثر   كـاوا ال  ا المتمث  بـ " 
بالملم ضرحرام " أزدهرام "   لركر  صربا  
األضداد يبقط اابماً  و أزدهام ال يزا  يتكربب 

 في ك   صب و زما  . 
 أٌها الرفاة واألص قاء ....

ل نا بمعز   ما ت بأ في  موم المنطرقر  

م  أحداث دباماتيكي    ومنذ أبب   نوات بردأ 
ال وبيو  ثوبت م بتعابيرب  رلرمرير  بردافر   هرو 
التو  إلط الكبام  والحبي  كما في مرلرحرمر  " 

"   لك  الحاكم الظالم في حالتنرا ترمرّثر  نـوروز
مرد ر  برترب رانر   نظام مستابا  ماخااباراتاًبـ 

  كبي  حديث    أفلحت   ود  في  ّب بعر  
المعابضي  إلط موا  ت را   لريرترخرذهرا حر ر  
يببب ب ا ا رترخردام كر  أنروا  األ رلرحر  ضرد 
شعبه   وتتحو  البربلد إلرط  راحر  لرمرمراب ر  
العنف وبدة العنف   ترترداخر  فرير را أ رنردات 
القو  اإلاليمي    ومصالف الدو  الكربرب    و 

 يدف  المواط  الببأء ضبيبت ا . 
المعابض  ما تزا  منق م  ومتناز   فيمرا 
بين ا   ولم تثمرب الرمر را ري الرمربرذولر   بر رذا 
الخصو  في ت ميع ا ضرمر  إطراب وطرنري 
 وبأ   وت ليرف الرثروبة لرم يرفرِ  إلرط حر   
حتط اآل    بريرنرمرا  رلرط األب    ت رترمرب 
الم مو ات اإلبهابي  بالتمّدد وت ترولري  رلرط 
م احات كبيبة م  الببلد   لتنشب برير  الرنراس 
ب باً وإبهاباً   وترعريرث فري الرمرد  والرقرب  
خرربابرراً ودمرراباً  تررتررطررلررب مرر ررمرر  ا ررتررعررادترر ررا 
وتحربيربهرا الركرثريرب مر  الضرحرايرا   وإ رادة  
تؤهيل ا وإ مابها الكثيب مر  الر ر رد والرمرا   
كما حص  في مد  وبلدات  وبي   ديردة فري 

" وبيررفرر ررا كااوبااانااًأواررات  ررابررقرر    وفرري " 
مإخباً  وت تمب  ربابرمر رم حرالريراً فري  ربب 
محافظ  ال زيبة و نوب ا   ومرعر را ترتر راب  
دوام  العرنرف  وترترضرا رف الرمرخراوف  رلرط 
م تقب  الببلد وأبنابه الشباب    وتتفراارم أزمر  
األمر  والرمرعريرشر     فريرضرطرب الركرثريرب مرر  
ال وبيي  ب بب ا إلرط تربم ديرابهرم وخرو  
مرردررامرربة الرر رر رربة واال ررتررباب   إلررط  ررانررب 
المبليرير  الرذير  طرالرت الرقرذابرف والربربامرير  
دوبهم ومنازل رم   فرترشربدوا ومرا زالروا فري 

 مخيمات النزوح والل وء والذ . 
إ  ما يحدث  لط األب  ال وبير  يرفرو  
طاا  التحمر    ووارف نرزيرف الردم ال روبأ 

بات  اضي  بحد ذات را   وإنر راء الرعرنرف  ر  
طبي  ح    يا ي تفاوضي بات م م  وطنرير  
ملح    لك  تحقي  ذلم ل  يرترم إال مر  خربل  
ترؤطريرب كرافر  الرقرو  واألطررباف الروطررنرير    
واتفاا ا  لط صيد  الشباك  الم تقبلير    فري 
م ودة د توب تضم  الحبيات والحقو  لركر  
المكونات ال وبي    أهم ا بالن ب  لنا كشرعرب 
تعب  لرلرحربمرا  واالضرطر راد  ربرب  رقرود  
مضت   هو اإلارباب الرب رمري برخرصروصرير  
شعبنا الكربدأ وحرقرواره   فري ظر  نرظرام ال 
مبكزأ ديمقباطي   وتثبيت ذلرم فري وثرابر  
المعابض    ولركر   رلرط ضروء الرمرعرطريرات 
المتوفبة   م  العبرث أ  نرنرترظرب شربكراًء ارد 
يتصداو  بالحقو   لط شرعربرنرا   ومر   ريرب 
البلب  أ  ن تمب في خبلفاتنا الحزبي    ونرترو  
في تبتيب أولوياتنا للمبحل  الحالي  الرداريرقر    
إذ مرر  الررمررإ ررف أ  يررتررم الررعرربررث بررمررصرريررب 
المرب رعرير  ال ريرا رير  الركربدير    مر  خربل  

 –كرمرا هرو حرالريراً   –المماطل  فري ترفرعريرلر را 
وابقاب ا بهين  االشتباطات والمزا يات الرتري 
أ اات في وات  اب  م يبة ال ريربر  الركربدير  

 العليا وشلّت فا ليت ا. 
إننا في الوات الذأ ن نا فيه أبنراء وبرنرات 

" نـاوروزشعبنا الكبدأ األبي بمنا ب   ريرد " 
الم يرد هرذا الرعرام ونرحرّثر رم  رلرط الرترصرافرف 
والتوادد والتآلف   ال يفوتنا إال أ  ن تذكب معاً 
إخوتنا وأخواتنا في بااي المناطر  ال روبير    
وما يرمربو  بره مر  ظربوف صرعربر  تربهر  
كواهل م   ونقف إ بلالً لبوح شر ريرد نـروبوز 

وأبواح  21ٙٔدمشر    –  سلٌمان آ ياألو  
ش داء وحـدات حماي  الشعب و رمرير  شر رداء 

 الحبي  والكبام  أينما كانوا . 
 عاش نـوروز رمزًا لل رٌة والتآخً ....

 وكل نـوروز وأنتم بخٌر
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  زب الو ـ ة ال ٌمارانً الكر ي فً سورٌا 

 الُكـر  والشااة ... تتمة
حو  القضي  الفل طيني    وصبا ات م لم تنترِه 

 حتط اليوم .
الم ل ا  الكبديا  ) بقايا الم لس الوطني 
الكبدأ وحبك  الم تم  الرديرمرقرباطري ف مر  
 انب ما والمتعصبو  مر  اريرادات األحرزاب  
ي اهمو  في تب يي هرذ  الرحرالر  كربديراً مر  
خرربل  خررطررابرراترر ررم الررتررخررويررنرريرر  فرري اإل رربلم  
ومررمرراب رراترر ررم اال ررتررفررزازيرر   ررلررط األب   
فتزداد مع ا مخاوف الديوبي   م  أ  تتحرو  
اضي  الكبد فري  روبيرا إلرط  راحر  تر راذب 
وصبا   لط النفوذ  بي  تبعيتي  ترحراو  كر  
واحـدة من ا إلدراء أو ترحر ريرم دوب األخرب   
وإلط بوبص  ت تثمب في ا القو  الكبد ترانرير  

 واإلاليمي  أ  م ا ال يا ي  .

خطب القو  الرتركرفريربير   رلرط الرمرنرطرقر   
والمناخات ال يا ي  المتقلب   وترنرافرس الرقرو  
الكبد تاني   لط الصدابة  تربافرقر را  والدات 
اريرصرربير  مررترتررالرير  ألحرزاب كربدير   روبيرر  

واصطفافات كيدي   لط  ر ر  ضرمر  أن را  
هذا المحوب أو ذام تمث  في نظبنا حال   ريرب 
صرحرريرر   وأبضرريرر  مرر رريرربرر   لررظرر رروب أحررقرراد 
وضداب  بيني  اد تتكّدس م   الزم  وترنرفر رب 
هنا وهنام في صوبة صبا  و نف متباد    
نرراهرريررم  رر  أ  االنصررباف إلررط الرر ررزبرريررات 
مقامبة بالفبص  التابيخي  الرحرالرير  الرتري مر  
الممك  ا تثمابها لبلوبة الخصوصي  الكبدير  
في  وبيا  وا تقبللي  اباب الحبك  ال يرا رير  
الكبدي  في تحديد موا  الُكـبد المنا ب ضم  
الررمررعررادلرر  الرروطررنرريرر  ال رروبيرر  والررقررومرريرر  
الكبد تاني   لذلم أبدينا في أكثب م  مرنرا ربر  
 دم ابتياحنا ل يا   التخند  والرنرزا  الربرابد 
برريرر  الررمرروالرريرر  لررقررطرربرري الررقرروة الررعرر رركرربيرر  
الكبد تاني   وشابكنا في م ا ري بدم الر روة 
ُب هرنرا مر  تصرعريرد  رديرد لر رذ   بين ما  ونحذ 
الحال   لما اد يكو  ل ا م  انعكا ات خطريربة 
ونتاب  وخيم    لط حاضب القضرير  الركربدير  
وم ترقربر  ال رلرم واال رترقرباب فري الرمر رترمر  

 الكبدأ. 

وما يبعث  لط القلر  دابرمراً  هرو فروضرط 
الررخررطرراب الرركرربدأ  ونرربرربة الررمرر ررإولرريرر  
التصعيدي   التي تد و  لنراً إلرط االصرطرفراف 
والوالء لطبف  ضد آخب  وبمرز ارومري ضرد 
آخب  و لم واحد ضرد آخرب  وكرؤ  الرترعرددير  
ممنو    لينا   وال ينا بنا أ  نركرو  كشرعرب 
بؤكثب م  بمز  وباي   في آ  واحد  وكرؤنرنرا ال 
ن تطي  أ  نحتبم أكثب م  اابد  أو بط  اومري 
واحد   ب م  تابيخرنرا الرحرافر  برالرترضرحريرات 

الشٌخ ساعاٌا  والبطوالت والبموز  م  أمثا  
البٌرانً، وسٌ  رضا، والااضً م م ، وعبا  

و يبهم كثيبو  .... وكؤننرا  الر من قاسملو،
ال ن تطي  أ  نركرو  برؤكرثرب مر  لرو  وبأأ 
وحزب  وكؤ  التآلف والتحالرف والرترآذب برير  
الطيفي  الكبد تانيي  )هولريرب وارنردير ف  ريرب 
وابد وممنو  في ح اباتنا  وكؤ  أحزابنا هري 
حبكات ديني  صوفي  واإلشبام ببب ا الرواحرد 
األحد كرفرب  وِبّدة  وكرؤ  حربكرترنرا ال ريرا رير  
موبوءة بداء االنشقا  المزم   و ليس بمقردوب 

 الُكـبد التخل  م  ت م  الشقا  !!!. 
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 االفتتا ٌة ... تتمة

 قد مرإترمرب لنزيف الدم وحبلً  يا ياً ل ا  بب 

 ٔدولي ي تند فري  روهرب  إلرط بريرا   رنريرف

ومصلح   موم الشعب ال وبأ بركر  أطريرافره 

ومكوناته  ووضِ  حدٍّ ل ذ  التبا يديا المرإلرمر  

التي يدف  ال وبيو  دماءع أبناب م فري مرعربكر  

ت بأ  لط أبض م  معبك    ال ناا  ل م فير را 

 وال  مع  .

إ  الحمل  العر ركربير  الرعرببرير  ) راصرفر  

الحزمف التي تقودها ال عودي  منذ أوا ط ش رب 

آذاب الررر رررابأ برررد رررم  مررر   رررانرررب اإلدابة 

األمبيكي  واالتحاد األوببي ومروافرقر  تربكرير  

ضد مليشيات الحوثي الرمرترعراونر  مر  أنصراب 

الببيس المخلو   لي  ربردهللا صرالرف  والرتري 

 اثت ف اداً  لط طو  باع  البربلد وأوشركرت 

أ  تبتل  الدول  اليمني  ومإ  ات را الرب رمرير   

وشب ْت بإاام  دول  ضرمر  الردولر  الريرمرنرير  

القابم  ااتداءاً بحزب هللا اللبناني واتكاءاً  رلرط 

الد م اإليباني .... تترطرلر  إلرط ترحرقرير   ردة 

أهرداف  لرعرّ  أبربزهرا: مرمراب ر  الرمرزيرد مرر  

الضدوط  لط إيبا  بشؤ  ملف ا النووأ الرذأ 

ي بأ الرتربراحرث بشرؤنره هرذ  األيرام مر  ِاربر  

ف الرردولرريرر   وكررذلررم لرركرر ررب ٔ+ ٘مرر ررمررو رر  )

شوكت ا والحد م  طموح را فري ب رط الرنرفروذ 

 لط منطق  الخلي  النفطي  لما لر رذ  الرمرنرطرقر  

م  أهمي  حيوي  بالن ب  للدو  الكبب    وأل  

تقوي  نرفروذ إيربا  فري الرخراصربة الر رنروبرير  

للمملك  ال عودي  يعدُّ ت ديداً لريرس لرلر رعرودير  

 وحدها  ب  لك   دو  الخلي  . 

وهررذا يررد ُّ مرر   رر رر   أخررب   ررلررط  رردم 

مصدااي  الم ترمر  الردولري فري الرترعرامر  مر  

األزم  ال وبي   و دم ايامه بوا به اإلن رانري 

في إي اد ح ٍّ  يا ي ل ذ  القضي  التي أن كرِت 

ال رروبيرريرر ع وأذلّررْترر ررم أّيررمررا إذال    ررلررط مررد  

 ال نوات األبب . 

أما  لط صعيد الواا  الكبدأ  ف و يعانري 

تعقيدات  م  أل باب   ديدة لعّ  مر  أبربزهرا 

إ داُ  الما  ال يا ي م    ات  وأطباف  لر را 

أ نداُت ا  ذامع الذأ يف رد ال ريرا ر  ويرحربفر را 

   أهداف ا وُمبرتردراهرا  وُيرخرِبُب دفر  الرقريرادة 

رْ   ر را فري يرِد مع والقباب م  يد أصحاب ا ليضعع

يمنُف ذلم الرمرا . كرمرا أ   برعرضراً مر  الردو  

اإلاليمي  تب  في حصو  الكبد  لط حقوار رم 

الد توبي  في  وبيا ت ديداً لمصالح ا وأمنر را 

ُس م  تلم الرحرقرو  وترعرادير را  القومي  فتتو  

برركررافرر  الررو ررابرر   وترردفرر  برراترر ررا  إفشررا  أأ 

مشرربو   تررفرراهررم كرربدأٍّ يرر رردُف إلررط تررؤطرريررب 

رر ررا  الررنررضررا  وتررو رريرره دفرر  ال رريررا رر  و رر ررتع

 الصحيح .

نعتقُد بؤ   إمكاني  ا تعما  القضي  الكبدير  

كرروبارر  م رراومرر   وابررتررزاز لررتررحررقرريرر  بررعرر  

الرمررصرالررف الررذاتريرر  مرر   ررانرب برعرر  الرردو  

اإلاليمرير  براترْت  رزءاً مر  الرمراضري  وذلرم 

ب بب تطّوب م تو  الو ي ال يا ي  الثقرافري 

واال تما ي لد  أبناء شعبنا ومرثرقرفريره الرذير  

ي يردو  ارباءة واارعر رم ال ريرا ري وخربيرطر  

المصالف الدولي  واإلاليمي   وُيدبكو  أبعادع ما 

تحاُم حول م مر  د رابرسع ومرإامربات  تربمري 

إلط تشتيت الصفوف الكبدي  بردرير  انشردرالر را 

 بصبا ات   بثي  هامشي  .

وبتقييم  ب يط  للمبحل  المنصربمر   يرتربريرُ  

برروضرروح  أ   ررقررلرريرر  الرر رريررمررنرر  واإلاصرراء 

د  والمحاصص    المناوبة والمباو     الرترفربُّ

وبف  الشباك  الحقيقي  في اترخراذ الرقربابات 

القومي  والوطني  م   انب األحرزاب واألطرب 

الكبدي   ال تخدم م ام العم ع  المرشرتربم  ألّ  

العم ع المشتبمع الحقيقي  يحتاُب اب ع كر   شريء  

 إلط توفب إبادة مشتبك   وإيما   به. 

ختاماً  في ظّ  التر رديرد والرمرخراطرب الرتري 

يتعب  لر را شرعربرنرا الريروم مر   رانرب ارو  

التكفيب والظبلم وأ وان م  ُيطلعُب م  الرحربكر  

ت را اإل ربا ع برإ رادة الرنرظرب فري  الكبدي  بُبم 

ح اباِت ا و يا اِت ا   كي تبتقي إلط م رترو  

بة.  التحدياِت المنتظع

 آذار ٌوم الشهٌ  ... تتمة 12
التوا د الكبدأ وفري بربلد الرمر ر رب   حريرث 
وافوا دااب  صمت حداداً  لط أبواح الشر رداء 
فرري ال رراحررات الررعررامرر  وفرري زيررابة أضرربحرر  

 الش داء األبباب . 
ففي منراطر   رفربير  وكروبرانري والر رزيربة 
بؤبياف ا ومدن ا   تم إحياء المنا ب  بالعديد م  

 األنشط  ال يا ي  وال ماهيبي .
 فبي  تم إحيراء الرمرنرا ربر   -وفي  نديبس 

بشك  مشتبم بي  حزب الوحـدة الديمرقرباطري 
الرركرربدأ فرري  رروبيررا وحرربكرر  الررمرر ررتررمرر  

  برإلرقراء كرلرمرات  TEV-DEMالديمقباطي 

 يا ي  م  الطبفي  فري حضروب  رمراهريربأ 
وا   و ب  فيلم وثابقي في إحد  ال احرات 
  وكذلم تم زيابة ضبيف الش يدة فبيدة أحرمرد 
بقبي  م ك   حيث ادم ثلً  م  وحدات حرمراير  

 رربضرراً   رركرربيرراً ترركرربيررمرراً  YPGالشررعررب 

ألبواح الش داء   ثم وضعت ك  م  مرنرظرمر  
المبأة لحزب الوحـدة ومإ     واب  الش داء 

 أكالي  م  الوبود  لط الضبيف.
أصردب حرزب  ٕ٘ٔٓ/    ٖ/ٔٔهذا وبتابيي 

بريرانراً الديمقباطي الكبدأ في  روبيرا الوحـدة 
 ب ذ  المنا ب    فيما يلي مقتطفات  منه :

)) ... لعر  انرترفراضر  ارامشرلري الرتري بردأت 

 ٕٗٓٓشبابت ا في الثاني  شب م  آذاب  ام 
  هي إحد  المحطات ال رنروير  الرتري  رترقرف 
في ا األ يرا  حرداداً  رلرط ضرحرايراهرا الرُكرـربد 
األبرربيرراء الررذيرر  فررقرردوا حرريرراترر ررم إثررب أحررداث 
دموي  ...... وما  ب  ذلم م   ربر  مرمرنر ر  
ماب ه النظام  بب  رقرود  مر   رلرطرتره برحر  
الكبد   ك  ذلم  لم يل  االهرترمرام الربلبر  مر  
اب  النخب ال يا ي  والثقافي  العببير     رلرمراً 
أن ا كانت باكوبة العم  االحت ا ري الروطرنري 
المح  وببيعه القصيب الرذأ  ربر  مرا  رمري 
بالببي  العببي ب نروات   لرم تركر  انرترفراضر  
شعبنا م بد أحداث شدب كما بو ره اال ربلم 
الب مي   وال تعبيباً    نز   انفصالي  كرمرا 
بو ته ال لط  لعز  الكبد واالنفباد ب م   بر  
كررانررت أو  تررعرربرريرربات ال رروبيرريرر  لررلررمررطررالرربرر  
بالحبي  والكبام  بعد  قود  م   لطر  الربرعرث 
ال اببة   حيث ك ربت حرا رز الرخروف لرد  
ال وبيي  وأخب ت معاناة الُكرـربد إلرط الرنروب 
كقضي  وطني   ادل    لت    االنتفاض  بداير  
مبحل   ديدة ي تل م من ا الشباب ال وبأ فري 
دب ا وحم  وديب الزوب نرفر ر را برعرد  ربر  
 نوات ال بأة والحافز والكثيب م  الشرعرابات 
حير  خرب روا لرلرترظراهرب فري شرواب  الرمرد  
والبلدات فري بردايرات ثروبتر رم الرتري صرادف 

انطبلات ا ذكب  انتقا  االنتفاض  الكبدي  إلرط 
 فبي  وكوباني وبقي  مناطق م  أأ الرخرامرس 
 شب وال ادس  شب م  آذاب   هذ  التروابيري 
التي ت توط  الذاكبة الكربدير  بردوبهرا كرؤيرام 
 وداء في تابيخ م   حريرث ا رترخردم الرنرظرام 
العبااي في ا ال بلح الكيماوأ الرمرحربم دولريراً 
بح  الكبد اآلمني  في مناط  حرلربر ر  اآلمرنر  

  وباح ضحي  تلم الم زبة أكرثرب 211ٔ ام 
م  خم   آالف م   كان ا وُشرّبد مر  تربرقرط 
من م   ناهيم  ر  آالف الرمرصرابرير    حريرث 
يعاني الكثيبو  إلط يومنا هذا م  الرترشروهرات 

 واألمبا  .
إننا في الوات الذأ نتذكب فيه انتفاض  الكبد 

  التي بدأت فري الرقرامشرلري  ٕٗٓٓفي  وبيا 
وامتدت إلط كوباني و فبي  واألحياء الكبدي  
في دمش  وحلب   ونعل  حدادنا  لط ش داب ا 
وتضامننا م  ذوي م   ال يفوتنا إال أ  نرترذكرب 

  الرتري  211ٔآذاب  ٙٔمع ا مؤ اة حلربر ر  
وصلت  ببشا ت را إلرط  ربيرمر  الر ريرنرو رايرد 
والتط ريرب الرعرباري  حريرث أ  الضرحرير  فري 

شاعاٌب آمان ٌارٌا  الا ارٌاة الحالتي  هو نف ره 
  وال بلد فرير رمرا هرو نرفر ره حرزب   والكرامة

البعًث بمن  ه الشوفيني وحركرمره اال رتربردادأ 
 الشمولي ب ناحيه العبااي وال وبأ. فف .
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ـرد  و انشقبق .... 
ُ
 انك

المتعصبو  الحزبيو  أو المتحزبو   

هم أولبم الذي  يحاصبو  أنف  م في 

م احات أحزاب م وأفكابهم  وال يتبددو  

في بذ  الم ا ي م  أ   حشب المإيدي  

وال ماهيب بفباته المختلف  وتطلعاته 

المتنااض  في م احت م الضيق  ن بياً 

والمنيع   ضد الت امف واالنفتاح والمبون  

والنقد  والتي ال ت تو ب التداو  والبأأ 

اآلخب  وال إمكاني  في ا للتناز   ما هو 

حزبي م  أ   المصلح  العام   كما 

تقتضي ا اواني  ال يا   وتملي ا بوح 

 الم إولي  . 

حق  الشاب  الكبدأ  لط الدوام  

ب ب ات  صبي   م  اب  بع  

ال يا يي   ال يخدم اضيتنا العادل    بقدب 

ما يكّبس الشبخ ويوّ   ال وة بي  

التو  ات المختلف   وبصد ك  طبف 

ل لبيات الطبف اآلخب واختبل  الخبلفات 

ال يخدم العم  المشتبم وم ا ي توحيد 

الصفوف وم م  تفعي  المب عي  ال يا ي  

الكبدي  التي تفبض ا المبحل    بقدب ما 

يدف  نحو حال  خنداي   متخاصمي  

متبابزي   كما هو حا  الشاب  الكبدأ 

ال وبأ  وبالتالي ذهنيتي  مختلفتي  ضم  

الم تم  الواحد  وفي كثيب م  األحيا  

ضم  البيت الواحد واأل بة الواحدة  حيث 

يتوز  أفباد العابل  أحياناً بي  تبعيتي  هما 

)البابزاني  ف و ) األو بلني  ف   لك  من ا 

لعُم ا وأ اني ا وانوات ا  صوبة اابدها و ع

التلفزيوني    يختز  في ا ك  طبف اضي  

الكبد القومي  والوطني     لط  باب ما 

 ب   للفل طينيي  اثب تدخبلت ال واب  

وتكّبس خبل  العقدي  الماضيي   فتحولوا 

إلط )فتحاويي ف و )حم اويي ف  وبات ما 

 14◄   ...يفبا م أكثب بكثيب مما ي مع م 

 املـرأة انكـرديت يف عـيدهب انـعبملي

للمبأة الركربدير   ربرب الرترابيري مركرانرتر را 
المميزة في الم تم  الكبدأ مقابنً  ب راباتر را 
م  ن راء الشرعروب األخرب    فري مر راالت 
ب  العم  والدبا   والتببير  واإلدابة   وترطرو 
دوبها بدايات القب  العشربير    ومر  تعشرّكر  
ونمو حبكات الترحربب ال ريرا رير  الركربدير    
دخلت م ا  العم  ال يا ي والكفاح الم لف   
كما تحببت م  القيود والعادات البالرير  ومر  
بباث  التخلف وتحرصر   رلرط أ رلرط مرباترب 
العلرم والرمرعربفر    لرتركرو  لر را اآل   رمرعرً  

 مبموا  وحضوباً وا عاً وفعاالً.
 لط مّب  قود أ طرت الرحربكر  الروطرنرير  
الكبدي  في  وبيا اهرترمرامراً خراصراً برالرنر راء 

ولدوبه   وكا  االحتفا  بيوم المبأة العالمري 
م  باكوبة أ مال ا ال نوي    واد اهترم حرزب 
الرروحـرردة الررديررمررقررباطرري الرركرربدأ فرري  رروبيررا 
بوض  المبأة   ففتف ل ا م ا  العم  الحرزبري 
وال يا ي وشّ ع ا و ا دها  لط تعلُّرم الرلردر  
األم وتحصرير  الرعرلرم وبرؤ رلرط الرمر رترويرات  
إضافرً  إلرط االهرترمرام ال ريرا ري واال ربلمري 
بشإون ا  حيرث أ  برنرات واربيربرات أ ضراء 
الحزب  لرط األ رلرب مرترمريرزات بروضرعر ر  
العلمي والرمرعربفري واال رترمرا ري فري وضر   

 م تمعي كبدأ متقدم ومتحبب بشك   ام.
باٌاوم في هذا العام كرا  اهرترمرام الرحرزب 

 9◄   ملفتاً في ..... آذار 8المرأة العالمً 

 عبد انرمحه اسكىدر يرحم عىب
فرررر ررررب يرررروم 

/   ٖ/    ٕٗالثبلثاء 
و    مب   ٕ٘ٔٓ

نررراهرررز الرررثررربلثررر  
وال بعي    توارف 
اررررررررلررررررررب األخ 
الررمررنرراضرر   رربررد 
البحرمر  ا ركرنردب 
) أبو هيثم ف    الخرفرقرا  وبحر  إلرط  رواب 

 ببه .

أبو هيثم م  الب ي  األو  الرذأ انرتر رب 
إلط صفوف الرحربكر  الروطرنرير  الركربدير  فري 
 وبيا   وبقي مرنراضربلً فري صرفروف حرزب 
الوحـدة الديمقباطي الكبدأ فري  روبيرا إلرط 
آخب يوم في حياته   مرخرلرصراً وفريراً لرقرضرير  

 شعبه الكبدأ العادل  . 

واد ُشي   ثمانه بموكب م يب في مربكرز 
 رفربير    حريرث أ رلرقرت   –ناحي   نرديربس 

المرحربلت أبروابر را احرتربامراً لربوح الرباحر   

ووبأ الثب  في مقببة المدين    بعرد مربا رم 
ديني  و يا ي  البق   حيث بحب ال يد  راد  
 ليما  بالحضوب الحاشد وشكبهم   ثم ألرقرط 
ال يد منا  خلو كلمً  با رم الرحرزب   ترحردث 
في ا    منراارب الرفرقريرد ودوب األحرزاب فري 
الم تم  وضبوبات وحـدة الصرف الركربدأ  
مقدماً التعازأ لبفا  وأصدااء وأه  الرباحر  

 أبو هيثم .

كما اّدم ال يد هيثم ا ركرنردب نر ر  الرفرقريرد 
شكب  وامتنانه للحضوب معاهداً بال ريرب  رلرط 

 خطط ودبب والد  النضالي واإلن اني .

هذا واد زاب وفد ايادأ بببا ر   ركربتريرب 
الحزب محي الدي  شريري آلري خريرمر  الرعرزاء 
مقدماً وا ب العزاء   وألقط األ تاذ شيي آلري 
كلمً  مقرترضربر  فري خريرمر  الرعرزاء   مرذكرباً 
بخصا  الفقيد وتفانيه   ومرإكرداً  رلرط وحردة 
الصف الكبدأ في هذ  المربحرلر  الرحر را ر   
وأن ط حديث  بتقديم الشكب للحضوب والتعازأ 

 لمحبي الباح  .
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