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بعد انهياي ا ابريبيااةيااايم اييعي يري نيايم  

ارييبييااةيياااييم نييهييع ريي ييداا  اي ييعيياع 

اإذاليه   ااحال سلة   ايجه يم ااالستبيداد 

اأعااد اير  نق  ج ء  ايدال ايغابام تحي  

رسرى االنتيداع اريا ي  سيليةي تيهي  عيليى 

 عاع ايرنة م اقسر  رن ةق اينفياذ ريايري  

بانه  ارق خةاة على اييااق أرسي  ريايري  

بيييعيييد حيييداداد داييييايييم  دا  أ  اعيييتيييبييي ا 

يخصاصا   اي عاع اةراح   ارصي يي  

أبن ئيهي   ابيدأ  رياحيليم جيدايد  ري  سيليع 

ابااد  انيييهيييع اييييرييي يييداا      رييياج يييد 

ايساااا  أنفسهم  ر  حداد راسياريم ري  

يب   أ  تيحيايي  اييى ااقي  عيليى ا ا  

اتبلاا  بحكم هذا ايااق  رع يم دايم  يري  

حداده  ايجغاارام ايح يام  رعتاف بيهي  ري  

قبل دال ايع يم ارؤسس ته  اياسرام رينيذ ري  

ا  اع اير ئم ع م  ايااق  ايجدايد ااييريصيايا 

اير يتيال ييليريكياني   ايسيااايم ري  جيهيم  

ااستئ  ا سلة   االنتداع ب ي ااا ارص دا  

إااد  ايساااا  اايظلم بهم ر  جهم اخيا،  

أراز  حي ييم اةينيايم تيبيلياا  ري  انيدال  

 ااا   د سلة   االنتداع اييتي  تيحيايي  

برر اس ته  إيى احتالل ااستعر ا  ر ست عيا 

ايسيياااييا  خييةيياا  ايييريياحييلييم ايييجييداييد  

اأبع ده   ا  ا  ريايهيم اييااو ايياةينيايم   

ييياييبييدأاا بييريي يي اعييم ساالنييتييداع ايييفييانسيي   

ااارعاا ااام االنتر ء إييى ايياةي  ااييدري   

عنه دا  هااد   ايعل ايبةل ااسف ايعظرم 

ها ر  د   بجاأته ااست ه ده أايى رالحيم 

اياةنام  اس ا ر  دابيه اييزعيري ء سيليةي   

ب    ا ةاش اإبااهام هن نا ااي اخ ص يي  

الددن دد    ايييعييليي      ايييخ  تييحيي   ييعيي ا  

    والوط  للجم ع

ك   هن ل  عاا اةيني  عي م اإحسي   

 2ب يرسؤايام ايت ااخام                       

  وسف العظمة الش خ صالح العلي ابراه م هنانو سلطا  باشا األطرش

مؤمتر عن األكراد يف الشرق األوسط 
 يف جامعة لندن «سواس»يف كلية 

 *سم ر ناص ف 

أكد ايدكتاا حراد بازااسال   ايرتحدث ايائاس  

كلام »ر  رؤترا نظره رعهد اي اق ا اسة ر  

ر  ج رعم يند  ايجرعم « ايدااس   اي اقام اا راا ام

ا كااد ر  اي اق ا اسة أ  »ايج ا  ع   42ر  

ا كااد ح يا  اجدا  أنفسهم با  دايتا  قااتا  ر  

ايرنة م ترلك   نفاذاد كباااد اتتن زع   اي ا د  ر  اي اق 

ا اسة  اهر  تاكا  اإااا   ايم َتُعد سااام اايعااق 

ترلك   اينفاذ ا قلار  ايذ  أرتلكت ه س ب    اأ  ا كااد 

ر  رختلف ايرن ةق درعاا إيى ايتسل  ااير  اكم ر  

  ايصاا  

 3اأ  ف االست ذ ر  كلام ايدااس   ايعلا           

تكريم عددٍ من 
 النسوة يف قامشلي

أر م ق عم اي هاد سلار   آد  

بردانم ق ر ل   ااام ايسب  

  أق ر  4102/    2/  2بت ااخ 

رنظرم ايراأ  ر  ق ر لا يحزع 

اياح د   حفل تكاام يعدٍد ر  

ا خاا  ك   يه  داا رراز ر  

ايحا    بح اا جر  ر  أع  ء 

ايحزع ارهترا  ااراد ر  

 رؤسس   ردنام  

ابتدأ ايحفل ب يتاحاع 

ب يح اا ااياقاف دقا م صر  

 5على أاااو اي هداء            

حزب الوحـــدة حييي الذكرى 
السابعة واخلمسني لرحيل 
 املناضل محزة بك مكسي

أحييايي  يييجيينييم 

اييي يي يي رييم ااالعييالم 

يحزع ايياح يد    

ايييذكييا، ايسيي بييعييم 

اايخرسا  ياحايل 

اير  ف اايرن  ل 

ايكاد  ايرعااف 

حرز  بل ركس   ر  ركتيع اييحيزع ايام 

احيع  م 2/2/4102ا حد اييريااريق ري  

ر  ايبداام ا ست ذ عبيد ايياحيري  إبيااهيايم 

ب يح اا ريري يلي  اييجيريعياي   ااييكيتي ع 

   3       اياةنام             ااي خصا   
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حاث أُةلق نداء تحااا ايياةي   ري  در يق 

إيى ايسياايداء اداعي  جينيابي د  إييى حيري  

احييريي ه اجييبيي ل ايسيي حييل لييابيي ُ  إيييى حييلييع 

ااييريينيي ةييق ايييكيياداييم  يريي الد  إيييى ايييحييسييكييم 

اايجزاا   اق د  اأصبح  ق يايم اسيتي يالل 

سااا  اايياح يد  ايياةينيايم ريا ي  اجيري   

ايساااا  ال ايتيهيم  عيليى أريل بيني ء اةيٍ  

يجرا  أبن ئه  ا ر  يهيم حياايتيهيم ااصيا  

كاارتهم ااساده ايعدل اايرس اا   اقد تح يق 

هدرهم ر  جالء آخ ا جنيد  ريانسي  ري  اي  

  اييكي  خي ع 7491م  ند دسدا   دام  71

أرلهم ر  نال ح اقهم ايةبايعيايم اابنسي نيايم  

إ ا ن اء نزاع   داخلام اصااع   ريئياايم 

بتدخال  خ اجيايم  إييى أ  اسيتياييى حيزع 

 8ايبعث على ايحكم بينني يالع عسيكيا  ري  

  ري  ظيل اسيتيريااا صيااعي   0691آذاا 

إادااياجام ا يعي اا  أدخيلي  اييبيالد تيحي  

احرم نظ م حكٍم قرع  اسيتيبيداد   ييتيصيبي  

سااا  دايمد أرينيايم بي ريتياي ز  اتيتيعيدد أاجيه 

 ا زر   ايرجترعام  

ار  هباع اا و ايتغايايا انيدييعي   ياا  

 4100ايحاام اايكاارم ر  رينيتيصيف آذاا 

بةاق سلرام    ال ريايهي  ريعيظيم ريكياني   

اي عع ايساا   يتعيبيا عي  نيبي  اي ي ا  

اياةن   إال أ  آيم اي ر  اايي يتيل ايسيليةياايم 

ك ن  يه  ب يراص د ادرعته  نيحيا اييعيسيكيا  

اايتسلّ  بتج اٍع رب  ا ر  ابسالم ايسا سي  

ات جاٍ  ر  دال إقلارام  رأاقع  اييبيالد ري  

ك ا ٍم قّل نظااه  ر  حيايث اييدري ا اايي يتيل 

اايتهجاا اااتكي ع جياائيم  يد ابنسي نيايم  

اتحرل نيظي م اييحيكيم رسيؤاييايتيهي  بي ييداجيم 

ا ايى  ايم تستة  ايفص ئل ايرسلحم حيري ايم 

قام اأهداف اي اا  ر  رن ةق ساةاتهي   بيل 

هيي  ا خييا، ريي اسيي  انييتييهيي كيي   جييرييم 

ارف احم بحق ابنس    رتن ر  ايتنظايري   

 - سييبي ع عييداييد   -اييتييكييفييايااييم اباهيي بييايم 

ابسييةيي  نييفيياذهيي  عييلييى رييعييظييم ريي  اسييرييى 

ب يرن ةق ايرحياا   ييايجيد اي يعيع ايسياا  

نفسه ر  رااجهيم خيةيٍا آخيا ابيري  سيتيدام 

 تأ اااته  عاام ك اا  

الم أ  اينكبم  رل  رختلف ايريكياني    

ايسااام  االم اييااقي  اييرياايا ااييريصيايا 

ايرجهال ايذ  احيدق بيكيل ايسياااياي   رين  

ايح يم اياةنيايم قيد َهيُزيي   ابي   اييتيريسيل 

ب يهاام اياةنام ر  ح يم  به نسا    اتيةيفيا 

عييلييى ايسييةيي  أرييكيي ا ايييتييةيياف اايييةيي ئييفيياييم 

انييزعيي   ايييفييئييااييم اايييرييصيي ييي  اي ييايي ييم 

ارر اس   اي أا ااالنت  م اريحي اال  إييغي ء 

 اآلخا اةرسه  

نح  ايساااا  عراري د  ابيغي  ايينيظيا 

ع  رستاا   رسؤايام هذه اييجيهيم أا تيليل  

تعا ن  الرتح   ت ااخ  كبايا اال نيزال    

إال أنه يم نك  احتى هذه ايلحيظيم عيليى قيدٍا 

ر  ايحكرم اايع ل اايرسؤايام يحري ايم بيليدني  

ارينييعييه ري  ايييتييدحيياة نييحييا ايييكي ا ييم   ييرييم 

اأر رن  راصيم  1خةاا  ترهادام نحا جناف

أخا، ارسحم ر  ا رل ري  بيلياا  خي اةيم 

ةااق  علان   نح  رعظم أةااف ايرع ا م 

يرلرم صفارن  اتاحاده  اتيعيزايزهي   اعيليى 

اينظ م ر  جهم أخا،  ايكف ع  انته ة يغيم 

ايحداد اايني ا اإاي ي ف ريري اسي تيه ايياعيني ء 

اقبال يغم ايرنةيق ري  اييتيفي ا  ااييحيااا 

عييلييى ةييااييق إاييجيي د حييٍل سييايي سيي  اييا يي  

ايجرا   عسى أ  نستيعيايد ريعي د تيليل اييااو 

اايرسؤايام ايت   حى ر  أجله  أبن ء  عبن  

 ب يغ ي  ااينفا  على رداا قاٍ  ر  ايزر  

    نعون ونقول بكل ثقة وأمل

/ عي ري   96الم ايرآس   ار  رااا / 

على نال سااا  الست اليهي   ايةيايع ييني  ري  

حييزع اييياح ييد  ايييداييريي ييااةيي  ايييكيياد  ريي  

سااا   بهذه ايرن سبم ايغ يام  أ  نحا   عبن  

ايساا  بكاده اعابه  برسلراه ارسيايحيايه  

رترنا  تالقي  ايسياااياي  اتيكي تيفيهيم يياقيف 

نزاف ايدم اايدر ا  ااييعيريل ريعي د ري  أجيل 

  ايسلم اايحاام اايرس اا   

ع د رجل  ا ر  ايداي  صب و اييجيريعيم 

جييلييسييمد يييريينيي ق ييم ايييا يي   4102/    2/   42

ابنس ن  ر  ساااي   اتياكيز  اييريداخيال  

حيال اييتيدهياا اييكي ا ي  ييليا ي  ايسياا  

اايرع ن   ابنس نام ايت  اعا انه  ايسااايا   

ارؤكد د عليى  يااا  إايجي د حيل سياي سي  

 يألزرم ايسااام 

ر  ج نيبيهي   ةي ييبي  اييبي اانيم ري ييايا  

آرا   اكالم ا راي  اييعي م ييألريم اييريتيحيد  

يل يؤا  ابنسي نيايم  ريجيلي  ا ري  اييدايي  

التخ ذ رااقف جدام يحر ام ايردناا  اتركياي  

تاصال ايرس عدا  ابنس نيايم ييليريحيتي جياي   

ا دد  على  ااا  ايعيريل يياقيف قصيف 

ايرداا  ااييريسيتي يفياي   ري  سياااي  اري ي  

ي اااا  رجل  ا ر  ايت  ترن  كل أةيااف 

اينزا  ر  قصف ايرب ن  ايردنام اايتعيليايريايم 

اايصحام اإجااء تح ا    حال قصف تيليل 

ايرب ن  اإاس ل اسي ييم اا يحيم ييرياتيكيبي  

ايجاائم ابنس نام ر  سااا  أنهيم يي  ايفيليتياا 

 ر  ايع  ع  

ار  ج نبه  ة يع أنةانايا لياتياياايش  

ايرفيا  ايسي ري  ي يؤا  اييالجيئياي  بيدعيم 

ايييدال ايييرييجيي اا  يسييااايي  اخييلييق بييااريي  

است ر ا اتراايل إنيري ئي  ييهي    اهي  اييتي  

تتحرل آ ي ا  يخيريم اتيبيعي   اآ ي ا عيليى 

راااده  اإرك ن ته   ر ااا إييى عيدم اجياد 

دعييم كيي ف يييبييااريي  ايييرييسيي عييدا   اةيي يييع 

لاتاااش بباار  بع د  ايتاةاي  اييةياعي  

يليسياااياي  اتي يدايم إجيااءا  دخيال ريانيم 

يلدال ايرج اا  ارن  دااسيايم  ر ياياا إييى 

أ  ا ا    ابنس نام تتف قم اايسبال اياحاد  

 ها ايدر  ب يحل ايسا س  

ار  رداخيليم ري يايا   تيحيد ي  اييريري يليم 

ا رااكام ايع يرام أنجلان  جاي   سفاا  ا رم 

ايرتحد  يالجئياي   عي  حياادث ري  ريعي ني   

ايالجئياي  ايسياااياي  اييذاي  قي بيليتيهيم خيالل 

زا ااته  يرعسكاا  ايالجئا   راكيز  عيليى 

تحايهم ر  ابحس   ب  ريل إييى ابحسي   

ب يغ ع  م اياأ  ر  تب ةؤ ايرجتر  ايدايي  

يرع ييجيم ا زريم ايسيااايم  اقي يي  جيايي   

نعاف ايك اا ر  ايرعلار   عر  اداا ري  » 

حلع احر     رلر ذا نحي  صي ريتيا  أري م 

سييااايي م ايييريي ييكييلييم هيي  لييايي ع ابااد  

اانيتيي ييد  جييايي  ريي  كيلييرييتييهيي   .»ايسيايي سيياييم

 »صيري «برااا   على اجه ايخيصيا   

ايييرييجييتييريي  ايييداييي  أريي م قصييف ايييرييدنيياييايي  

ب  سلحم ايكار اام يلرست فا   الم قياانياي  

ا رم ايرتحد  ايت  ترن  ذييل دا  أ  ايكيا  

  يذيل ع  ع

 أجنلينا جويل يف جلسةٍ جمللس األمن
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 ... تتمة مؤتمر    األكران
ر  ايعلام االجتر عام ر  ج رعم ب ااي   

ارؤيف دااس   اكتع عداد  ب يفانسام عي  

ايرا ا  اع  ايعنيف ري  اي ياق ا اسية 

ات ااخ تاكا   أ  ا كيااد ايااجيهيا  حي يياي  

إرك نام حيداث ريذابي   يدهيم كيتيليل اييتي  

حد    دهم ت ااخا د ر  حي يبي   ريخيتيليفيم  

ايييذيييل ريي ييد تسييلييحيياا ااحييداا بيينييدقيياييتييهييم 

اخصاص  عنيدري   يني  اييداييم ابسيالريايم 

سداعش  هجار   دهم بعد هيجياريهي  عيليى 

ا قلياي   اآلخيا، سا ايزايدايم ااييريسيايحيايم 

اايجه   ايرسلرم اييريخيتيليفيم ريعيهي    اكي   

ا كااد حسع قايه  اتاقعيا  أال تيهي جيريهيم 

ايدايم ابسالريايم سداعيش   اييكينيهي  ريعيلي  

ذيل  ار  تلل ايح يم  دعر  إاياا  ا كيااد 

عسكاا د ريايري  اقيفي  تياكياي  اقيفيم ريحي ايد  

أعُتبا  ب كيل ليايا ريبي  يا اكيأنيهي  تيؤايد 

ايييدايييم ابسييالريياييم  حسييع قييايييه  ااصييف 

 »ايب اد«ايرتحدث ايراقف ايتاك  ب يراقف 

اأع د هيذا ا ريا إييى أ  سياي سيم اييائياي  

ايتاك  اجيع ةيايع أادالي   تسيعيى إييى 

عاد  ا كااد عيرياري  إييى اييداييم اييتياكيايم 

ايكبيا، ذا  اييةي بي  ايسيني  اييريسيليم  اأ  

اس هراا ر  تاس  اينفاذ ايتاك  ر  ايرنة يم 

 د نفاذ ا قلا   ايرسلريم ا خيا، ااييدال 

  ابقلارام ايرتن زعم ر  تاكا 

اع  تاقع ته ير  قيد ايحيدث ري  اي ياق 

ا اسة ر  ايفتا  اير بلم  ق ل ايرحي  يا إ  

ايعنيف سيايسيتيريا اسيايتيزاايد ري  اييرينيةي يم 

عرار   اإنه ساصعع على ا كااد رااجيهيم 

ايرجراع   اايرالا ا   ايرسلحم بيريفيادهيم 

اريي  دا  دعييم  اخصيياصيي     ايصيياا  

احدهر  بيل  »اينصا »ا »داعش«يا  ر  

  ر  ع اا  ايرجراع   ايرسلحم اآلخا،

اق ل إنه إذا ييم ايعيم ايسيالم ري  اي ياق 

ا اسيية  رسيياييصييعييع أنييتيي يي ا ايسييالم ريي  

  ايرن ةق ايكادام ار  كادست   ايعااق

اأعتبا اييريحي  يا أ  اييعي ييم ارينيةي يم 

اي اق ا اسة سا هدا  رذبحم جداد   بيعيد 

 0602رييذبييحييم ا اريي  ايييتيي  اقييعيي  عيي م 

ساايت  اقف ايح اا دقياي يم صيري  حيدادا 

  سعلى  ح ا ه 

اق ل إ  ايك اا ر  دال ايرنة م تيحيايي  

إيييى دال عيينيياييفييم  ييبيياييهييم ريي  رييريي اسيي تييهيي  

ب يرالا ا   ايت  تي يام بي  عيري ل ايياح يايم 

اإنه  تعترد سا سم ايتدراا ستدريايا اآلخيااي  

اتدراا اينف   ايم استة  ا كيااد ايياقياف 

إيى جي نيع ايي يااا  اييعيابيايم اييتي  كي ني  

دار ااةام ر  بدااته  يكنه  تيحيايي  بسياعيم 

إييى عييكيي  ريي  اييبييتييغياييه ايييذايي  قيي ريياا بييهيي   

اخصاص  كانه  أصبح  نزاع   ةي ئيفيايم  

كر  يم استةي  ا كيااد ايينيأ  بي يينيفي  عي  

ايصاا  عندر  أصيبيحي  اييداييم ابسيالريايم 

على حدادهم   م ق ر  ب العتداء علاهم بانر  

  ق راا هم بحر ام ا قلا  

اأا   ايدكتاا جالبيايا ا  ي يا  ريدايا 

ري  اييجي ريعيم أنيه  »رعهد اي ياق ا اسية«

اييكياد   (PKK  ابر  كي   بي ريكي   حيزع

اياقاف إيى جي نيع ايي يااا ري  سيااايم ري  

رةل  االنتف  م  اييكي  تيحيال أهيداف هيذا 

ايحاال بساعم جعل هذا ا را صعيبي  جيداد  

اخصاص  عندري  هيايري  اييعينيف ااييتيسيلي  

  اره جرم اآلخاا  على ايس حم

ايكينيه ييم ايفي يد ا ريل ري  تيعي ا  بياي  

اييييدايييرييي يييااةييي  اي يييعيييبييي  رييي  «اييييحيييزع 

ر  ا كااد ايدايري يااةياياي   (HDP) »تاكا 

ر  اييريسيتي يبيل ري  أجيل اييدايري يااةيايم ري  

  ايرنة م

اتحدث ر  ايندا  خبااء آخياا  بياينيهيم 

ايييدكييتيياا  نييدجييم ايييعييليي  اتيياريي   ريي اييليي  

  اهازا  رحراد اايباارساا عب   ر ي 

 42-12-4102* اي د  ايعاب  

 حزب الوحـــنة  ح ي ... تتمة

ابعد تحام اي هداء قدم نبذ  ع  حياي تيه   يم  

أعةى ايكيليريم ييأليسيتي ذ نيااف ب ي ا اييذ  

تحدث راه  ع  زاي اتياي  قي م بيهي  ي يااي  

ايااحل اي  نام بعد عد  سنياا  ري  اييزاي ا  

االايى حاث أ  ا إيى قا ره بت اايد  يااي  

اييااحييل رييا  آخييا، بييعييد ايييتييخييااييع ايييذ  

تييعييا  يييه  اأ يي ا ريي  كييلييرييتييه إيييى أ  

ايسلة   ايتاكام أصدا  بح ه حكم ابعدام 

رر  أد، ذييل إييى نيزاحيه إييى كيادسيتي   

سااا   ظل ريايهي  حيتيى ااريتيه اييرينيايم ري  

م   م قاأ ا ست ذ نااف ر  يم ييه 2/2/0628

ع  ايااحل ن ا  ر  رجلم كالااي  قيبيل /

 Rêberê/ سنم تح  اسم اابا سلاف  44

Silîvî اأكييد أ  ايييااحييل أصييدا عيي م  

تياكيايم حيريلي  اسيم  -م رجلم كادايم0608

 عدد تح  إ ااره  44"زا " صدا رنه  

اأي ى ايك تع كان  اش كلرمد   كا ري  

بدااته  حزع اياحد  ايذ  يه ب   ةاايل ري  

ري ييل هيذه ايييني يي ةيي   اييتيي  تيخييدم ايي يي يي رييم 

اايصح رم ايكادام  اقدم ها بدااه نبذ  عي  

حا   انت ج   ايااحل ريكيسي   حيايث أ ي ا 

/ سيينيياا  بسييبييع 8إيييى إنييه أعييتيي ييل يييرييد  /

أصدااه دابي جيم اإعي د  ن يا ييريليحيريم ريم 

ازا   ان  ة ته ر  جرعايم آزاد    ي ال 

  سي هيم ري  0614ر  جرعام خاابا  ع م 

رجلم ه ااا ايت  أصيداهي  ا ريايا جيالد  

بداخ    رت  أال رداسم ر  ايجيزايا  بيعيد 

احال ايع ر ناا   ابيعيد احيايل اييفيانسياياي  

رتح  رفت ام ايرع اف رداسم ر  اييحيسيكيم 

ااصب  حرز  بل ريدايااد ييهي   ريتيزاة ري  

تاكام اات   عد  يغ    تار  ري  اييحيسيكيم 

ابن ءاد على اصايتيه دري  ري  قياايم داكيا  

 كا ايك تع كان  اش ر  نه ام كلرته ريا  

أخيا، حييزع ايياحييد  ايييذ  ايحييايي  ذكييا، 

 هؤالء ايرن  لا  ايكاد 

كلرم رؤسسم تعلام احر ام ايلغم ايكادايم 

ر  سااا  أي  ه  ا ست ذ نا ا  بايجياري ني   

حيياييث اخييتييتييريي  ايييذكييا، بييعييدهيي  ب ييكييا 

ايح  اا   جداا ب يذكا إنه ر  صب و ايام 

كيي   قييد زاا ارييد ريي  حييزع  2/2/4102

اياحد  اعدد ر  ايكت ع اايري ي يفياي  اييكياد  

 اا  ايرن  ل حرز  بل ري  قياايم داكيا 

Dugirê  اا عاا أكلاالد ر  ايياااد عيليى

  ااحه 
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 نــنوة حـوار ة في سري كان ه
أق ر  رنظرم سا، ك ناه يحزع اياحد  بيري يّاهي  أااسية اي يهيا 

ايج ا   ن دا  حاااام بيعينياا    داا اسي ئيل ابعيالم ارينيظيري   

ايرجتر  ايردن  ر  رااقبم االنتخ ب    حاث  ي ال ريايهي  جيري  ري  

   أه ي  ايردانم ار  رعظم ا ةا ف ايسا سام

با ا  ايندا  بي يياقياف دقياي يم صيري  اجيالالد  اااو  يهيداء 

   يم تيحيدث 4102ايكااد ا ب كل خ    هداء نياااز اييحيسيكيم 

رداا راكز با  ر نيدايال عي  داا رينيظيري     –ا ست ذ أس رم أحرد 

تياله االسيتي ذ رياهي د   ايرجتر  ايردن  ر  اصد ارااقبم االنتيخي بي  

عياٍ  عي  رياي (Gelî Kurdistan صحف  ارااسل قيني    –أحر  

بيعيده   داا ابعالم ايحكار  اايخ   اأ اه  ر  ايعرلام االنتيخي بيايم

ك تع اأك دار  يرحم ع  اينظم االنتخ بايم   –قّدم ا ست ذ  ا ا عاسى 

اتحدث ع  تجابم االنتخ ب   ر  ااة آر   كياادسيتي   ري  خيالل 

انتخ ب   ك نتا  ايجزاا  اااج با ته  اسلبا ته  اي  نانايم  حيايث كي   

  هن ل عد  رداخال  اأسئلم ر  ايح اا ايكاام  

 ا ر  ايخت م  كا  ر درم ايندا  ايس د  ايرح  اا  اايح اا  

 ز ارة لمركز 

 حزب االتحان اإلسالمي الكرنستاني في السل مان ة

إقيليايم   –تعزازاد يلعالق   ا خاام  زاا ارٌد ر  را  ايسليايري نيايم 

كادست   ايعااق   يحزع اياح د    راكز حزع االتيحي د االسيالري  

ايكادست ن  ر  ايردانيم   يم ايسي د  سعيرياا  إايبيا  نيظيري  بي ري  

يزكا   رحرد  اك   إداا  حس    حاث است يبيل ري  قيبيل ايسيايد 

ع ر   ك ااا  رسؤال ايراكز ابح اا ا خا  دااا سيايكي اي ني  ا 

  عبدايحراد سااال 

بعد ايتاحاع به   تحدث ايارد ع  سا سم حيزع ايياح يد  ب يكيل 

ع م احاصه على اح د  ايصف ايكاد  ب كل خ    اري  جي نيبيه 

تحدث ايساد ك ااا  ع  سا سم حزبه اسيري ه بيأال حيزع سياي سي  

رؤسس ت  ر  كادست   ايعااق اأكد بدااه عيليى  ياااا  تياحيايد 

  ايصف ايكاد 

 آزان صاروخا  في الذكرى األولى لرح له 
تح   ع ا " ايار ء يلرن  لياي  ايكيا  بي يسيايا عيليى 

خة هم "  ار  ندا  خ صيم قي ري  رينيظيريم ريخيايم دااه 

إقلام كادست   ايعااق يحزع اياح يد   بيتي اايخ   – كاا  

  بنحا ء ايذكا، ا ايى ياحايل ايياريايق  4102\    2\    2

آزاد ص ااخ    حاث تاقف ايح اا دقا م صر  عيليى 

يع ايياريايق  أاااو  هداء ايحاام ري  كيل ريكي     يم احر

كاا   اخا ب يح اا  اأي ى اياراق رحراد ااسف كلريم 

رنظرم إقلايم كياادسيتي    ريتيحيد ي د عي  ريني قيع اييااحيل 

ارييذكييااد بيي يييتييةييااا  ايييااهيينييم ريي  ايييا يي  ايسيياا  

اايكاد   كر  أي ى اياراق عبد ايياحيايم إسيري عيايل كيليريم 

را  دااه  كاا   تحدث راه  ع  حا   ايفي يايد ااالدتيه   

ان  ةه ر  ايحزع اتأ ااه ر  ايرحاة ايذ  تع رل ريعيه  

ار   م ق م اياراق بنكا  رحرد ب ااء  اياس يم ايت  بعي يهي  

اياراق رااا  ص ااخ     اق اييفي يايد اع يا رينيظيريم 

أااب  يحزبن   ايت  عبا راه  ع  ارتن نه ا كاه يليرينيظيريم 

بحا ئهم هذا ايايام  اقي م ايياريايق خياا يايد صي ااخي   

بني  ء كلرم ع ئلم ايف اد رؤكداد استرااا ايار ق عيليى داع 

 آزاد ص ااخ   اقاره ا خالقام   ااياةنام ااي ارام 

ااختتم اياراق كياا   يايخيا اييتيأبياي  بي ي يكيا ييكيل  

ايراجادا  على ايحي ياا ار ي اكيتيهيم ري  إحياي ء هيذه 

 ايذكا،  

 ورشة  مل حول "مهارات التواصل" 

تيابيه  -دائيا  قي ر يليا -ب يتع ا  با  يجنم اي   رم ااالعالم يحزع ايياحيد  

سب  اراكز ه اران  يالست  اا  اينفسام اايتاباام  أقار  اا م عرل على 

م  ري  قي عيم اي يهيايد  ياينيداا  ي كيا  حيال 48/2/4102-42رداا اارااي  

ره اا  ايتااصل  بن ااف ايردابا  "أرا  أحيريد  سيني ء دااايش  رياخيازاد 

/ رتداع ر  أع  ء اييحيزع ري  ريخيتيليف اييهيايئي   01عاسى"  ابر  اكم /

 ايحزبام  اكز  اياا م على عد  رح اا أهره  

 -قااعد االتص ل اين ج    -أهداف االتص ل   -رفهام اأ ك ل ايتااصل   - 

 رعاق   االتص ل 

 ااعترد  اياا م على أداا  اره اا  حدا م 

 

 تخر ج نفعة جن نة م  طالب اللغة الكرن ة
ق ر  رؤسسم تعلام احر ام ايلغم ايكادام ر  سااا  بتخيااي  دريعيم جيدايد  

  ر  ايرستااا  ا ال ااي  ن   اذيل ري   49ر  ةالع ايلغم ايكادام س عددهم 

عفاا   ح اه   –ن حام بلبل   –ب اام كاال  4102/  2/ 00حفل بساة بت ااخ 

ايةالع اذااهم  حاث أُي ا  كلرمد ب سم ايرؤسسم ع  ايلغم ايكادام اأهيريايتيهي   

 تاله  كلرم يلرعلم عل  عبدا 

ابهذه ايرن سبم قّدر  ايرؤسسم  ه دا  ت داا يبعٍ  ر  رداساه  سا اد 

جنجل   عل  عبدا  جاكاخاا  خلال  ن  ل رحرد   تكاار د يدااهم ايرراز 

ر  تعلام ان ا ايلغم ايكادام  اازع   ه دا  ايةالع  اايت ة  صاا 

 تذك اام ر  جٍا رفعٍم ب يفاو اايتف ؤل اا رل 
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 تكر م  نٍن م  النسوة .. تتمة

 م أي   ايارا م خايم كلرمد 

ب سم رنظرم ايراأ   رتحد مد 

ع  دااع  اأهرام تكاام عدٍد 

ر  ا خاا  يه  داا الا ل 

 ع  داا أ  ع ا حزب   

اأُي ا  كلرم ب سم اتح د 

ايكت ع ايكاد ر  سااا   ااد 

راه   كا يرنظرم ايراأ  على 

هذه ايرب دا  اايت  أعتباه  

   رم يحزع اياح د  ايذ  

اعت د على ر ل هذه ا عر ل ااين  ة   ايرراز  ااياائد   حاث أ اا ر  هذا 

ايرج ل إيى أ  ايف اد ايااحل إسر عال عرا ها أال ر  أةلق صحافم يلراأ  

ايكادام ر  سااا   اهذا ايحزع رعااف بن  الته ايرختلفم  ارنه  كساه 

يحااجز ايخاف ايت  ك   انصبه  اينظ م ب يتااصل ر  ب ام ركان   اي عع 

     ايساا  ر  عاع اآ اااا  اساا  

اكلرم رؤسسم تعلام احر ام ايلغم ايكادام ر  سااا  أي  ه  ا ست ذ نا ا  

باجار ن   أكد راه  على داا ايراأ  ب كل ع م   م أكد إ  ايراأ  تكام اياام  

أم اي هاد ايت  تستحق أ  تكام كل اام  ايرن  ال  ر  صفاف ا حزاع 

اايرنظر    ايرس ندا   زااجه  ر  ن  يهم  بعده  انت ل ب يحداث ع  

  رؤسسم ايلغم ار  ت ام به ر  أجل حر ام اتعلام ايلغم ا م

اكلرم رنظرم ح اق االنس   ر  سااا  سر ف   أي  ه  ع ا رجل  

ابداا  ايرح ر  رحراد عرا  أ  ا راه  إيى هذه ايرن سبم اايت  تعد ر  

ا عر ل ايت  أعت د حزع اياحد  اي ا م به   اأكد إ  كل إراأ  ح  ا  اياام 

  اايت داا تستحق ايتكاام

 اأي ا  ر  ايحفل عد  قص ئد  عاام األ ٍ  جرالم ار ةاع   راسا ام  

 م ق ر  ايارا م سه م عراكم بت دام  ه دا  ايت داا يلارا    اا خاا  

ايت يام أسر ئه  س عف ف أرا   كلاست   سلار   رحرد  رلل خلال  راه   حسا  

  أم اي هاد  انداا   كا   حاث ن ي  ا ى اإعج ع ايح  اا  

 رحلة إلى شالالت كمروك

ق ر  رنظرت  ايةلبم اايراأ  ر  

حزع اياح د     –دائا  عفاا  

بتنظام احلم اباعام اام ايجرعم 

ايذ  اص دف عاد  02/2/4102

ايجالء اياةن   إيى  الال  

نها عفاا      –كراال ايرعاارم 

اقد ت ر  بان ر  اياحلم ايذ  

أدااه اي  ع نزاا  اياقاف دقا م 

صر  على أاااو اي هداء  اكلرم تاحابام ر  قبل ايارا م رادا  عبدايا  

ار ةاعم رساحام رعبا  قدرته  سكااع رات     اأجاا  رس ب م    رام اتازا  

هداا  ارزام  كر  قدر  راقت  سه ااا ا ن تر    اقص   رلكلااام  النى 

ايفن ن   سحسا  أاند  ا جه د  أل ن  جرالم  اعلى أنغ م ايراسا   ايكادام  

 اختتر  اياحلم بر  عا جا  م على أرل تج از ايرح  

 "القضا ا التنظ م ة العشرة" 

ر  إة ا سلسلم اييرياا ياي  اييتي  ري  اييري ياا أ  

سدائيا   -تةاحه  يجنم اي   رم ااالعالم يحزع اياح د  

تابه سب    ةاو االست ذ نا اي  بيايجياري ني   -ق ر لا

ايرا ا  االال اها اي   ا  ايتنظارام ايع يا  "اييني يد 

ااين د ايذات  ايبن ء نراذج د"  اام ايجرعيم اييريااريق ري  

م  ر  ركتع ايحزع ب  ر يليا  بيحي ياا 02/2/4102

رجراعم ر  أع  ء ايحزع اييذاي  الينياا اييريا يا  

ب يرن ق م اايرداخال  اي ارم  أر  اييريا يا  ايي ي ني  " 

ر درم اينظ م اييداخيلي  انيظي م اييداائيا " ري يد ةياحيه 

ري  قي عيم 4102/  42/2اياراق خلال أبا أزاد بتي اايخ 

 اي هاد سلار   آد   

 رح ل الرف ق  مر ح نر

/   2/  01بييييتيييي ااييييخ 

ابيري يفيى آريااي   4102

بييرييدايينييم عييفيياايي  احييل 

ايارايق عيريا حيايدا بي  

خييليياييل إيييى جييااا ابييه  

اهييا ريي  رييااييياييد قييااييم 

ن حيايم ااجيا   –قاده ك  

  دا  االبتدائام ر  رداسم اي اام اانتسع 0622ع م 

اتي بي   0692إيى صفاف ايحزع ايكاد  ا ال عي م 

ن  ةه ايسا س  ر  صفاف حزع اياح د  ييغي ايم عي م 

اتاقف ع  ايرت بعيم بسيبيع ظيااريه ايصيحيايم  4116

 ايسائم  يكنه ك   رعاار د بنخالصه ي  ام  عبه 

ااا  اي ا، ر  ر با  رس ة اأسيه ايام ايي يال ي ء 

 اسة حز  ع ئلته ارحباه  2/4102/ 02

  ل ه رحمة هللا وألسرته الصبر والسلوا  .
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ايتاكام   كر  أ  ر  رجراعم ر  ا ةف ل احرلا  ا رة   بأسيري ء 

صحف ارجال  كادام اكيادسيتي نيايم ر يهيداد ريعيبيااد اسية جيري ل 

 ايةباعم ايخالبم  

جي ئيز    –كر  أُعل  ر  ايحفل ع  ج ئزٍ  ب سم اي هاد كر ل حن   

ت جا  ايكت بم ب يلغم ايكادام   اقد ُرنح  يلرا  ا اييى إييى اآلنسيم 

زعف  حن   ع ا هائم تحااا جااد  اا   اين ة م ب يلغم ايكادام 

  حاث سلر  ايلجنم ايرؤيفم ر  س ايدكيتياا عيبيد اييريجيايد  يايخيا   

ايدكتاا رحرد عبدا عل    ايسيايد  ري ةيريم ريحيريد   اييجي ئيز  ييهي  

اازع  عدداد ر  كت ع س ايدال ا اابام ا كادست     تأياف كيري ل 

حن     تاجرم د  عبد ايرجاد  اخا  كهداا  اريزايم ييريااكيز حيزع 

اياح د  ر  رنة م عفاا  اعلى ايبع  ر  ايرهترياي    اقيد أهيد  

 اآلنسم زعف  حن   بدااه  ايج ئز  إيى هائم تحااا اا    

ألن  ايحفل ر اا  رنام جراليم ري  اقصي   رياق رياييكيليااايم 

األ ن  عذبم   بر  اكم راق س چنچلا    كااب  رعهد آدال   كياابي  

جلرم   كار  زاال    أةف ل كفاصفا    اايفن نا  س ع را أبا اينياا 

  حسا  أاند    ن اار     عري د ب يايا   جيهي د كيااا      اااد 

ايعداد ر  باقا   ايتهنيئيم إييى اييحيفيل اييذ  تيبي دل ريايه اييحي ياا 

 ايتبااك   اايته ن  

اأق ر  يجنم اي   رم اابعالم يحزع اياح د  سدائا  ق ر يليا  -ب 

م  ري  ريكيتيع 44/2/4102تابه سب    احتف ييايم ايام االابيعي ء  -

ايحزع ب  ر لا  ح اه نخبم ر  ايكت ع اايصحفاا  ااي يخيصياي   

اياةنام  إ  رم إيى رر ل  عدد ر  ا حزاع ااييجيريعياي   اييريدنيايم 

  ايكادام

ارتت  اي  عا نا ا  باجار ن  االحتف يام بأبا    عاايم رياحيبي د 

ب يح اا اداعا د إا هم يلاقاف دقاي يم صيري  عيليى أاااو  يهيداء 

 يعييبييني  ايييكياد  ا ييهيداء ايييحيياايم اايصييحي رييم عيريياريي د اايييكيياداييم 

خصاص د  اهنأ ايصحفاا  ايكاد بعادهم  بعده  أي ى ا ست ذ حسياي  

بدا كلرم يجنم اي   رم ااالعالم ب يلغم ايكادام  ااي ى ايك تع ا سيتي ذ 

نااف ب  ا كلرم قارم حال ر  را  اأهداف جااد  كادستي   كيري  

حدده  رؤسسه  ا راا ري يداد ريدحي  بيداخي   ري  خيالل ري ي ةي  

رنت    ر  ارتت حاتا  يجااد  كادست   ب لم االريايا ري يداد بيداخي   

 نفسه 

كلرم رؤسسم تعلام احر ام ايلغم ايكادام ر  سااا  سيجنم نيفيل   

أي  ه  ايرح ر  عدن    اكز راه  على داا ايرؤسسم ر  تعلام اييليغيم 

ايكادام اداا ايصح رم ب عتب اه  سلةم اابعيم  بيعيدهي  قيدم اييفيني   

اي داا سعد راسا اراقته رجراعم ري  ا لي ني  اييفيليكيليااايم ني يي  

إعج ع ات داا ايح اا  اكر  أي ى اي عااء ايت يام أسر ئهيم قصي ئيد 

 عاام اهم   أرل عةي  سري  كيابي ني    دييايا  كيااد  ريحيفياظ 

  ا اد  ااسف اع اع   ساداا كلش

اتح د ايكت ع ايكاد ر  ساااي    -اتل ى ايحفل باقا   تهنئم ر   

االتيحي د  -ايحزع ايدار ااةي  اييكياد  ري  سياااي  ساييبي اتي     -

 -حزع ايسالم ايدار ااة  ايكاد  ر  سياااي    -اينس ئ  ايكاد   

جيريعيايم سيابي اتيا  -حزع اياس ا ايدار ااة  ايكاد  ر  ساااي   

 -راقم رادا  يلفليكيلياا اييكياد  سقي ر يليا -يل   رم اايت ااخ ايكاد   

اييرينيظيريم  -حزع آزاد  ايكاد  ر  ساااي    -كادست   ايعااق   

 7                                  ايسااام يلتنرام ايدار ااةام
 "في عفرين"

 "منح جائزة كمال حنان  "

 " تكريم شهيد الصحافة الكردية"
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بعده  تم تكاام  هاد ايصح رم ايكيادايم   يهيايد صيحي ريم حيزع 

اياح د   ا ست ذ كيري ل حيني   سأبيا  ياي ا   ري  لياي بيه كيجيسيد ا 

ح ااه كفكا اقارم إنس نام  ر  قبل يجنم اي   رم ااالعالم  ااسيتيليم 

   ه د  ايتكاام ا ست ذ رصةفى ر  اخ ن ئع سكاتاا ايحزع

عيفيااي    -  قاام تليليف0621اي هاد كر ل حن   ها ر  رااياد 

م  اظيل ائيايسي د ييتيحيااياهي  0662ر  رؤسس  جااد  ناااز ع م 

حتى اام است ه ده  ايه أعر ل ارس هر   اكت ب   ك اا  ر  رجي ل 

  ايلغم ايكادام ااالهتر م به  اتعلاره 

ار  نه ام االحتف يام  كا اي  عا نا ا  ايحي ياا ريا  أخيا، 

اهنأ ايصحفاا  ايكاد  اأ  ا إيى أ  هيني ل  يخي  آخيا اسيتيحيق 

ايتكاام ر  كل رن سبم  يه إسه ر   اداا كباا ري  دعيم ايصيحي ريم 

اايصحفاا   حاث ك   احتفل بهم كل عي م ري  أح ي   اييةيبيايعيم  

ت داااد يهم ايلجهاد ايت  ابذيانه   اهذا اي خ  هيا ائياي  حيزبيني  

ايااحل ايخ يد إسر عال عرا سأبا  ا ا   ااري ءد ييااحيه سينيااصيل 

ايساا ر  دابه حتى تح اق أهداف  عبن  ايكاد  ر  ايسلم ااييحياايم 

  اايرس اا 

 

ار  هاياا ع صرم إقلام كادست   ايعااق  أق ري  رينيظيريم  -ج 

احتف الد جر هااا د  ح اه ايعداد ري  اي يخيصياي   ايي ي ي ريايم ايحزع 

 -اييدكيتياا آزاد عيلي    –اايسا سام اابعالرام سايك تع اان  عل  

ايلغا  ايكاد  دييداا -ايدكتاا سابس  نب   -ايدكتاا ك اا عزاز  

 -ايصحف  ايفلسةاني  سيعيايد بيالياث  -ايك تع ص ي  نعس   - كا

  االعالر   اااا  رال ابااهام    الااهم -اي  عا رحرد رباال

بدأ االحتف ل ب ياقاف دقا م صر  على أاااو اي يهيداء  تيالهي  

اي  ء كلرم سا سام ر  قبل ا ست ذ رحراد رحرد سابا صي بيا  ع يا 

ايلجنم ايسا سام يلحزع   م  هد رساو االحتف ل ياح   جريايليم ري  

ايدبك   ايكادام ا صالم اعدد ر  اير  هد ايرسياحيايم اابايري ئيايم  

أبدع  راه  راقت  ايفايكلاا سرادا  ا اكبا    كر  قدم عدد ر  رن ني  

ايفن   رحرد جي    -ااة آر  سايفن   ةا ا عل  ارعه ا اا  اآاام

  اايفن   ايهاياا  ا اد كاجا   ب قم ر  ا ل ن  ايكادام ايرعبيا  

اايجرالم ااالل ن  ايااقصم اييتي  تيجي ابي  ريعيهي  اتيحيريسي  ييهي  

  جر هاا ايفتام اايفتا   ر  حل    اق 

ت  كيليريم اييحيزع ااخالل ايحفل قاأ  ايارا م رزكا  جرال ر ا

اكذيل قدم اي  عا ريحيريد م  ب يلغم ا م برن سبم عاد ايصح رم ايكادا

رباال ب قم ر  أ ع اه اييريؤ يا   كيري  اتياكي  اييةيفيليم اييجيريايليم 

  سااهال  أ ااد كباااد يد، ايجرهاا ب عاه  اصاته  اياقاق

هذا اقد تم تكاام ايرن  ل ايكباا اايرعت ل ايسياي سي  اييذ  ذاق 

كل صناف ايتعذاع اياح   ر  زن زا  اينظ م ايبع   اياراق ةاي ا 

بك  سابا زاااع  عار ن د بن  يه ايراايا ااييذ  بيدااه قيدم كيليريم 

عبا ع   كاه ايعراق يرنظرم اقلام كاادستي   اسياد رياجيزاد عي  

 8                                                  تجابته اين  يام

 "في هولير"

 "في ديريك"

 "في ديريك"



 
 8 شؤون المناطق

 ك1612 -م  1122/      نيسان  162العـدد/       YEKÎTÎالوحـــــدة             

  وم الصحافة الكرن ة ... تتمة
اكذيل تم تكاام ايك تع ايدكتاا آزاد أحرد عل  ت يدايااد ييني ي ييه 

ايرداد ادااه ايرراز ر  اي يأ  ايي ي ي ري  ااالعيالري   ااييذ   يكيا 

بدااه رنظرم حزع اياح د  بكلرم راجز  ايت  أكد راه  أ  ال بيدايل 

  ع  احد  ايصف ايكاد  ر  هذا ايظاف ايت ااخ  االست ن ئ 

ر  ايخت م  كا عياايف اييحيفيل ايياريايق اييريحي ري  عيلي  حيبيا 

ايجرهاا ايكاام اترنى يهم لداد جراالد اعاد  آرنم يابا  كيادسيتي   

  ااة آر  ايحبابم

 

اأق ر  رنظرم دااال يحيزع ايياح يد   ن يدا  حياااايم ري   -ن 

ر هى االت  ره ب يردانم  حاث بدأ  ب يتاحاع ب يحي ياا ري  قيبيل 

اياراق عرا احرد ار   م اياقاف دقا م صر  على أاااو اي هيداء 

اااو ايخ يد راا ر داد ردح  بداخ   ا هيايد ايصيحي ريم ااييكيليريم 

ايحا  راسى عنتا  اأُي ا  كيليريم ييجينيم ايي ي ي ريم اابعيالم ييحيزع 

اياح د  ر  قبل اياراق  ر  ايدا  ر م  ابعده  أي ى ا ست ذ ريحيريد 

ق سم رح  ا  ع  راا ا     رام اع  أهرام ايصحي ريم ييليريجيتيري  

ااي يعياع ابيي  خي  يييلي يعييع اييكياد  اريد، أهييريايم رصيداقياييم 

ايصح رم ايكادام ر  ايا   ايااهي   اكيري  نياه ب يااا  تيكيااي  

جال جداد ر  ف رحتاف ري  عيريل ايصيحي ريم  األينيى اييحي ياا 

ايندا  ببع  ر  رداخالتهم اي ارم  ابيعيد ذييل تيم تيكياايم كيالد ري  

ا س تذ  سه ا ا عرا يعل   عبدايحكام رال عرا  ااداا آات  اف ام 

عنه  ايساد راازا حن  أبا آ اا  اااداا هاف  اف ام عنيهي  ايسيايد  -

ر يف  عل   عدن   ب اا  رحرد ق سم    اكر  قي م كيالد ري  االسي تيذ  

را  بني  ء كلرم قارم ع  ايصح رم ايكيادايم اأهيريايتيهي  اأبيداا  ايركار

 كاهم اارتن نهم يحزع اياح د  على هذا ايتكاام ااهتر ره بت يجياي  

را  ر  كلر تهم االسيتي ذ  اتةااا ايصح رم ايكادام  اكر  ذكا ايركار

ايخ يد اسر عال عرا ائا  حزبن  ات جاعه اييريتيااصيل ري  حياي تيه 

يلصحفاا  ااير  فا  ايكاد  ار  نيهي ايم ايينيدا  قي م ريداياهي  ب يكيا 

ايح اا  اب كل خ   ي ن   اان ه  اأااان  على تغةاتهم ييهيذه 

   ايرح  ا 

اتل   ايرنظرم باقا   تهنئم ر  رؤسسم تعيليايم احيري ايم اييليغيم 

ايكادام ر  سااا   ارجلم اال   اايرلت ى اي   ر  ر  كاكي  ييكي   

 اهائم ايلغم ايرحلام يلرجل  اياةن  ايكاد  ر  كاك  يك  

 

ار  سا  ك ناه أق ر  رنظرم ايحزع احتف يام اام ايجريعيم  -هـ 

ناس   ر  ص يم ايسفايا ييألريااو ابيحي ياا جيري  ليفيايا ري   42

   أع  ء ايرنظرم ا رؤازا  ايحزع ا عاائلهم

ا بعد تاحاع عااف ايحفل ب يح اا ايكاام  اقف ايجر  دقا م 

صر  حداداد على أاااو اي هداء   م أي ى رسؤال ايرنظريم ا سيتي ذ 

   حس  باا كلرم يجنم اي   رم يلحزع

ا قد ك   يفاقم رايتي   داا ريريايز ري  خيالل بيعي  ا لي ني  

  اايدبك   ايفلكلااام اايعاا  ايرساحام اايلاح   ايفلكلااام

 اتم تكاام ايس د  

 عرا ابااهام رسؤال راقم رات   ايفلكلااام -

 رحرد رجاد رسؤال ايراسا   يفاقم رات   -

 حراد باا ا جكاخاا  حسا رداب  دبك   راقم رات   -

 رحرد خاا بحا  رسؤال ايرساو -

 9  ركتع سا، ك ناه                         FM ااداا آات  -

 "في الدرباسية"

 "في سويسرا"

 "في سري كانيه"
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 ائ سم تحااا رجلم اال  -خا ن ف حسا  -

احرد حسيا ريدااء   –آزاد اا نم   –خ يد  اخا   – ه ع عبد   -

 صفحم رنظرم ايحزع

 عبد ايحلام سلار   ا حس  باا يدااهر  االعالر  -

ا ر  خت م ايحفل اكيد  عياايفيم اييحيفيل عيليى  يااا  حياايم 

ايصح رم ااالعالم ر  ااة ار   كاادست   كر  ترن  ايحاايم ييكيل 

 ر  رااسل  قن   ااداا س راه د حرا ا رسعاد عة    

 

ار  راكز اسر عال عرا يحزع اياح د  بردانم اييدابي سيايم   -و

أقام حفل ح اه ح د ر  ايرهترياي  اصيحيفياياي  اكيتي ع ا يعيااء 

 ااراد أحزاع كادام اادااا زالل اقن   أااان   

بدأ ايحفل ب ياقاف دقا م صر  على أاااو اي يهيداء   يم أيي ي  

ايارا م ه يم  ااف كلرمد بي سيم إداا  رياكيز اسيري عيايل عيريا   يم 

عا  االعالر  رحرد رحراد ب ي ا ريايليم ا ي ئي ي  عي  صيحيايفيم 

كادست   ايت  أصداه  ايااحل ر داد ردح  بداخ    ار   م أيي يى 

اي  عا ابااهام باج  قصاد   عياايم   هيذا اقيد تيخيليلي  اييحيفيل 

  رجراعم ر  ا ل ن 

 

اق ر  رجراعم ر  أع  ء رنظرم حزع اياح د  اأصدق ئيه  -ز

ر  سااساا بزا ا   اا  ايااحل ايخ يد ايدكتاا نياااييداي  ظي ظي  

ر  ردانم يازا   اا ع  إكلال ر  اياااد علاه بعد قااء  ايف تحيم 

على ااحه   م أي ى ايساد  اخرا  أبا   ندل كلرمد ااتج يايم بي سيم 

ايرنظرم  اقّدم اياراق بازا  ساا  حا   اييفي يايد ظي ظي    يم سيلّيري  

ايارا م صب و اع اع  ه د  ت دااام إيى رااسل قن   أاااني  ايسيايد 

 ت داااد يجهاده ر  ح ل ايصح رم  ساب   دااك 

 

م  أق م را  ايسليايري نيايم اتح   ع ا سايصح رم سلةم اابع -س 

   4102/  2/  02إقلام كادست   ايعااق يحزع اياح د  بيتي اايخ   –

براق  جبل أزرا  حفالد بدأ بكلرم تاحابام ر  قيبيل ايياريايق اايزا  

كرااك  ااياقاف دقا م صر  على أاااو اي هداء  ار   يم أيي ي  

ايارا م سايا  رصةفى كلرم ايحزع  اتخلل  ايحفيل ألي ني  قياريايم 

 ارس ب       رام اعلرام اتازا  هداا  ارزام على ايف ئزا  

 

ار  ردانم با  أق م ريا  اسية اجينياع أييري نياي  ييحيزع  -ش 

بح اا رراز ر  كتي ع اري ي يفياي   4102/  2/ 42اياح د  بت ااخ 

اأصدق ء اأع  ء ايحزع  حفالد بدأ بي ييتياحيايع ري  قيبيل اييارياي يم 

نساا  حس  ااياقاف دقا م صر  على أاااو اي هداء   يم أُيي ياي  

كلرم ب سم رنظرم أااب  يلحزع  اأي ى ا ست ذ أاصر    يايه كيليريم 

ب سم اعالم ايحزع  اأي ى ايدكتاا كر ل سادا رسؤال قسيم اي ياق 

ا اسة ر  جرعام ايدر   ع  اي عاع ايرهدد  كيليريمد هي ريم  حيايث 

أُلن  ايحفل ب يرداخال  ااين      اي ارم  كر  ق ر  ايرنظرم بتكاام 

ايس د  س ايدكتاا كر ل سادا  ايك تيع بيالل حسي   اي ي عيا حسياي  

 –حبش  اي  عا نذاا ب يا  ايساد  نساا  أراا  راق  االتي  نياي  

ا ست ذ ها ا  عرا   ار  ايخت م قّدم ايساد بالل حسي  نسيخيم ري  

   كهدام تذك اام يرنظرم ايحزع ( pîr û pendî  كت به 

حيليع   -اأق ر  رنظرم حزع اياحد  بح  اي اخ ر صياد -ص 

حفالد بهذه ايرن سبم ابح ياا ريليفي   ااييذ  بيدأ بي يياقياف دقياي يم 

صر  على ااااو اي هداء   م أي ى رسؤال ايرنظرم كلريم ريعيبيا   

األنى ايحفل كلد ر  اي  عيا ا يايد بيااري  اعي زف اييبيزق بي ريى 

 ن ز  ااي  عا ب هاز ار ا  رساحام قدره   اخ  كاا 

 "في بون"

 "في الشيخ مقصود"

 نـنوة س اس ة للمرأة في إسكا 
حزع اياح د  ندا  سا سيايم   –أق ر  رنظرم ايراأ  يدائا  عفاا  

   ح ياتيهي  أكي يا ري  12/12/4102ر  قاام إسك    اام اي ال  ء 

تحد   راه  اياراي يتي   ني ااي  اابي و عي  ا ا ي   خرسا  اراأ   

اي  ئرم اأسب ع ر ل ايراجعام ايسياي سيايم اداا حيزع ايياح يد  ري  

ع  داا ايراأ  ر  تةااا تأةاا ااحد  ايصف ايكاد    كر  تحد ت  

اأج بت  ع  أسئلم   ايعرل ايحزب  اايسا س  ااي   ر  ر  بن ء ايرجتر 

 ايح اا 

 "في السليمانية"
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عييلييى رييد، ايسيينيياا  ا ابيي  ا خيياييا   

ك ن  سااا  رساح د ييريعي ني   اهيايبيم اقيدا 

ه ئل ر  اياح ام   اييكي  اييهيجيام ا خيايا 

عييلييى رييخيياييم ”  داعييش“ ايييذ   يينييه ريي يي تييلييا 

اياارال يالجئا  ايفلسةاناا  ر  در ق ك   

صيي دريي د ارييااعيي د  حييتييى ريي  نييظييا أكيي ييا 

   ايرااقبا  تصلب د اقسا 

ر الستاالء على اييريخيايم ايجيعيل  يري نيايم 

ع ا أيف الجئ ُعا م يخةا ايذب   اعدم 

اي يدا  عيليى ايياصيال إييى اييغيذاء ااييري ء 

اايخدر   ايحااام   اايظيااف هيني ل اري ي د 

يت ااا كااستارا جانا   اييريتيحيدث بي سيم 

اك يم ا رم ايرتحد  بل  م ات غال ايالجئاي  

غدد ددر “ ايييفييلييسييةييايينيياييايي  ريي  اي يياق ا دنييى 

  اايذكياني  اييهيجيام  ” إنسان ة  لى اإلطالق

را  أخا، بأ  ايعذاع ايذ  تعياي يه سياااي  

 ي  انته  إال ر  خالل ايعرل ايداي  ايرنسق

  

عندر  انديع  االحيتيجي جي    يد نيظي م 

ايائاي  ب ي ا ا سيد االسيتيبيداد  ري  عي م 

يم اك  أحد ياتخيايل اقيا  اييكي ا يم  4100 

ايت  ُتلِم بسااا  اآل    ر د حصيد  اييحياع 

أييف إنسي   ادريا   411أاااو أك ا ر  

   اينسا  االجتر ع  ااالقتص د  ر  سااا 

اقد أد، ايصاا  إيى ريظي ئي  ااتيكيبيتيهي  

ا ةااف ك رم  بر  ر  ذيل عرلا   ابعيدام 

ايجر عام ااالختة ف  اايتعذاع  ااستيخيدام 

ا سلحيم اييكيايرياي ئيايم  اايي يصيف بيبيااريايل 

رلاا   خ  ري   04ايب ااد   اقد را نحا 

رس كنهم  اك ااا  ل دااا ايبالد بي ييكي ريل  

ا را ايذ  افا  عبئي د  ي يايالد عيليى اييدال 

ايرج اا  ر ل يبن   اا اد    ااآل  يم ايعيد 

أك ا ر   ال م رالاياي  ةيفيل قي دااي  عيليى 

   ايذه ع إيى ايرداسم

ك   ايرجتر  ايداي  لاا ق دا اإييى حيد 

ر  لاا االع ري  اقيف اييحياع أا إنيهي ء 

رع ن   سااا    اك   ي  أني  اا رياي  اييعي م 

ايس بق يرنظرم ا رم ايريتيحيد  كياري  عيني   

خبا  رب  ا  بهذه ا زرم   ري يد حي ال كيل 

رن  حرل اير  تلا  على ايجلا  إييى ةي اييم 

ايرف ا    اإنيهي ء ايي يتيل   اكي   اييفي يل 

   نصابن 

ر  ن حام أخا،  استيغياق اييعي ييم اقيتي د 

ةااالد يليغي ايم قيبيل أ  اينيتيبيه إييى اييخيةيا 

”   داعيش“ ايع ييري  اييذ  ايفيا يه تينيظيايم 

اساف اتةلع ا را ر  ايزايد كي يايااد عيليى 

حرلم اي صف ايرسترا  بنه ء ايفظ ئ  اييتي  

تاتكبه  هذه ايجر عم ر  ساااي  ااييعيااق   

اهن ل ح جم ر سم إيى حل   رل يلصاا    

ايك  هذا ي  اتسنى إال إذا عيريل اييالعيبيا  

ابقلاراا  ايائاساا  ر  اييريجيتيري  اييدايي  

ر  أجيل تياييايد ابااد  ايسياي سيايم اييالزريم 

يلتحال   ايكي  ري  اييريؤسيف أ  قيليم ري  

ايدالئل ت اا إيى أ  ري يل هيذا اييتيعي ا  قيد 

   احدث ر  أ  اق  قااع

ايااق  أ  ايرسؤايام ع  ر لن  ايجيري عي  

اتيي يي عسيينيي  عيي  ايييعييرييل ال تيي ييتييصييا عييلييى 

ايدبلار ساا  اصن   ايسا س   ايداياا   بل 

إنن  ن تال جيريايعي د ري  هيذه اييريسيؤاييايم   

االم هذا رن  ك ااا  أصبحاا ر قد  ايح  

الاا رب يا    ار  ا هرام بيريكي    ريهيري  

ك   ايراقف ر  سااا  ق تري د اريزعيجي د  أ  

نرتن  ع  تج هل ا را أا ايسعي  إييى قيليع 

   ايصفحم ببس ةم

ااتجلى هذا بأكبا قدا ر  ايا ياو ري  

ايييريي ييهييد اييياهيياييع آلالف ريي  ايييالجييئييايي  

ايسيياااييايي  ايييرييكييدسييايي  عييلييى رييتيي  قيياااع 

رته يكم  ر  رح ايم يعباا اييبيحيا ا بياي  

 2ايرتاسة   ر  ايع م اير     خسا نيحيا 

آالف اجل ااراأ  اةفيل حياي تيهيم ري  هيذه 

ايرح ايم ايرحفارم ب يرخ ةا يلعباا   اييكي  

هذا يم ارن  آخاا  ب آلالف ري  اييريخي ةيا  

ب ي ا م ب ياحلم نفسه  اا   أاااحيهيم بياي  

   أاد  تج ا ايب ا اايعص ب   ابجاارام

ار  اعجز اييرياء عي  تصيداي يه هيا أ  

يغاق اييني   ري   استجابة االتحان األوروبي

ايييبييحييا ا بييايي  ايييرييتيياسيية كيي نيي  خييفيي  

ايرايزانيايم اييريخيصيصيم يياحيد  االسيتيجي بيم 

ايبحاام ايركلفم بيريااقيبيم ريعي بيا اييالجيئياي  

اإن  ذ اين جا  ر  ايسف  ايغي اقيم   اهيذا ال 

ا كل تحدا د اا ح د يألخالق رحسع  بل إنه 

   سلال هّدام أا  د 

ي د أسيفيا اييتياكيايز اييحي يي  عيليى أري  

ايحداد ع  سا س   رن اصم الاا رينيسي يم 

اادائم ايتصريايم تيجيبيا اييريهي جيااي  عيليى 

ايلجاء إيى قناا  لايا  ياعيايم اخيةيا    

ابييالييم هييذا  اييبييدا أ  خيياف ايييحييكيياريي   

اياةنام ر  رختلف أنح ء االتح د ا ااابي  

ر  اير  عا اييريني ه يم ييليريهي جيااي  بياي  

ن خباه  أا ت ااده  بسبع هذه اييري ي عيا أ يد 

ر  أ  اسر  يه  بنظه ا اير  عا ابنسي نيايم 

   اير تاكم ر  ايالجئا 

ريي  صيياا  بييهييذا اييي ييدا ريي  ايييرييااا  

اايةال اايتع اد ر ل ايحاع ر  سااا   ر  

ايسهل يلغ ام أ  نستسليم ييليايأ    حيتيى إ  

بع  ايرذاعا  اييدايياياي  اجيداا أ  أعيداد 

ر  هداهم تنخف  ك اااد عينيدري  ايخيا يا  

ر  ايصااع     اري  ايصيعيع أ  ا يعيا 

ايرااةنا  ايع داا  بي  ريل عينيدري  تيعيجيز 

ايحكار   اايرؤسيسي   اييداييايم عي  اقيف 

  ايحاع اتار  حر ام ايالجئا 

ذا  ايييام  قييي ل اييييكييي تيييع اييييفيييانسييي  

ري  ري يل هيذا “ ايجزائا  ايرايد أيباا ك را  

ايع يم ر  ايصياا  ااي يحي اي  ااييجيالداي   

تصب  رهرم ايرفكاا  ايع الء ر  ايبي يا أ  

اييرييتيينييعيياا تييريي ريي د عيي  اييياقيياف ريي  صييف 

ابهذه اييااو أدعيا اييني   ري  ”    ايجالدا 

رخيتيليف أنيحي ء اييعي ييم إييى اي يغية عيليى 

حكار تهم يحيريليهي  عيليى تينيفيايذ ايسياي سي   

ايييالزرييم يييحييريي اييم اإاييااء الجييئيي  ايييحيياع 

ايسااام   إ  اعي ايم أاييئيل اييذاي  نيزحياا 

بسبع ايصاا  ها أقل ري  ايريكينيني  تي يدايريه 

يهم   ار  أجل رصيليحيم اييعي ييم أجيري   ال 

   انبغ  ين  أبداد أ  ننسى اي عع ايساا 

ازاييا خيي اجيياييم ايييجييزائييا ا سييبييق   *

ارييبييعيياث ا رييم ايييرييتييحييد  اجيي رييعييم ايييدال 

ايعابام ايخ   إيى سااا  س بي ي د  تياجيريم  

صيفيحيم بيااجيايكي    –إبااهام رحرد عيلي  

 project syndicate   02سيينييداييكييايي  

 4102ناس   

 أقل ما ميكننا تقدميه من أجل سوريا
 األخضر اإلبراه مي * 
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  حجي جـقال 

ر  ظل ايععء اايدر ا ايكباا ايذ  خلّفيه 

ايعنف ر  ااق  حا تن  بأدق تف صاليهي   اهيا 

ايعناا  ا باز ر  ايا   ايساا      تأتي  

أهرام ايالعنف كي ي ي ريم اقيايريم ييليحياي   ري  

اييريي يي  قيدريي د عييكي  تييايي ا تييجيي ا اأرييااء 

ايييحييااع اايييريياتييااايي   زااعيي  ايييجييهييل 

اايتخيليف اابقصي ء  أعيداء ايي يايم ايينيبيايليم 

اا خالقا   اييتي  تيليايق بي بنسي   كيأليليى 

  اا   

 carture of يييي يييي رييييم ايييييالعيييينييييف 

nonviolence  ييياييسيي  اكييتيي يي ريي   بييل

عص ا  تااكم ع ل  اريكيا  اأخيالقي  ري  

يد  رحب  ايسلم اايحاام اايرس اا  على ريّا 

ايعصاا كبدال يلا اخ اايصدام ايرسلي    

اايالعنف ياي  تياري د ريكيااي د ايتيني اييه ذا  

ايا ق   ايبياي ي ء  بياينيري  هيا حي جيم ري سيم 

يإلنس   ر  حاااه ر  اآلخا يبني ء رسيتي يبيل 

آر  بعاداد ع  ساة   ايعنف ااي تيل اأااام 

 ايكااهام اايح د  

ايييالعيينييف  ييااا  رييلييحييم  ريي  خييالل 

ايسع  ايدائم يبن ء يغم جداد  بياي  ايي ي ي ري   

اايح  اا   يغم تعاد ايعالقم ااييااو بياي  

ايسييايي سييم اايييريينييةييق سايييحييكييرييم   بيينجييااء 

رص يحم ت ااخام بانهر      يغم تتن لم اقيايم 

ارفادا  ايتسي ري  ااييعيايش اييري يتيال     

بعاداد عي  اداد االريعي ل انيزعيم االنيتي ي م  

كا  ايالعنف اجّسد حي ياي يم ابنسي   بياينيري  

ايعنف ادراه سايعا  ب يعا  انته  ر ة بجعيل 

 ل ند    -ايع يم كله أعرى

ااب ى ايره تر  ل ند  سايااو ايعظارم   

كر  سر ه اي ي عيا ةي لياا اييريةيبيق ا ال 

يلالعنف ر  ايحي يل ايسياي سي   حيايث انيتي  

رجلداد حال أهرام هيذه ايي ي ي ريم اايعيتيبيا 61

ا ع ايااح  يه  ايك تع االرياايكي  هينيا  

  ااسترا لي نيد  0891-0802دافاد  ااا 

بار ئه ي ام اييالعينيف اليم حيجيم ايصيعي ع 

ايت  ااجهته ر  رجتر  رتخيليف ارسيتيعيريا 

ر  قبل االنكلايز  اخي صيم عينيدري  خي ةيع 

اين ئع ايبااة ن     بصدا   ايعيزايز  اقي ل 

حانه  }ايالعنف ايعيني  اي يجي عيم ااحيتياام 

 ايخصم {     

ايالعنف  ي ي ريم اريكيا اقيايريم  الايعيني  

االستك نم ااالستسالم  البل ايالعينيف اي يريا 

ح يم ريجيتيريعيايم ااعيايم تياري  رينيظياريم 

االستبداد اايتخلف ر  خالل نبذ ايعنف بيكيل 

أ ك يه  ااست ر ا ة ق   االنس   ايالعينيفيايم 

ر  رفادا  اين  ل ايسلر  ايتدااج   حاث 

اخلق تابم خصبم يي يايم اييتيسي ري  ااييحيااا 

اايرعارم ري  خيالل ابيعي د  يبي  اييعيسيكيا  

اارااء ايحاع اأجنداتيهيم  اتي يريايا أجيااء 

ااج بام ييفيا  اييحياي   ااالنيتي ة اتيحيسياي  

 –رستا، ايرعا م سايف ا أساأ ا ك ل ايعنف 

ل ند    اتخفاف اةأ  ايعاد  إييى ريظي هيا 

ايحا   بكل تف صاله  دا  اي ا   ر  ده يايز 

 ارستن   االن س ر   اايتصد  ايرجترع   

نعم      نبذ ايعنف ح جم رلحم يلي يعياع 

ايت  ابتلا  ب يعنف ااي يرياييايم  كيخياي ا ال 

بدال يه اةيالقي   حيفي ظي د عيليى حيق اييحياي   

اايةباعم ايتي  سيتيفي يد هياايتيهي  اريالريحيهي  

ب عتر ده  ايعنف كاسالم ييليتيغيايايا ساييعينيف 

 -اؤد  ايى قتل االنس   ااجعل ايجبل اصلع د 

 أحالم رستغ نر   

رهر  ا تد  اتيايا  اييعينيف اانيغيريسي  

رخ يبه ر  أجس د ابن ئن   ر  ايحكرم اايع لنم 

أ  نن   ر  ايجلاد ك  ت اق اي يري  ري  

جداد  رداكا  تر ر د بأ  ايعنف ا تل ايرب دئ 

ااالنس   رع د  اال تتح ق ايرس اا  ر  عي ييم 

 رلؤه ابقص ء اتلاث ا جا  ايحااع 

ايالعنف تعااف د سحس  ايينيايم حياي ل كيل 

   ء ح   انبذ ايعنف بكل أ ك يه  

ر  ايبداام اتيجي هيليانيل    يم ا يحيكيا  

 -علال     م اح ابانل     م تيفياز عيليايهيم 

 ايره تر  ل ند  

 الالعـنف .... ثـقافة وفـكر وقـيمة... وضـرورة ملحة

  موسى  اصي -جن ف 

اير هد اا   جداد ب ينسبم يها م رن    

سااا  تعاش أا  ع  ك ا ام  اال بصا  

أرل ر  ا رق يحل سا س  ا   حداد يلرأس   

ايرسترا  ر  سنته  ايخ رسم  اال اه   

على ايرادا  ايذ  ااااو ر  رع ال كا 

ارا تنت ل راه  ايساةا  ايعسكاام على هذه 

ايردانم أا تلل اي اام با  رااق اآخا بلر  

ايبصا   م تعاد ايى ايفااق ذاته قبل أ  

  اخساه  يرصلحم ةاف   يث

اأر م هذا ايااق   تأت  رب دا  ايربعاث 

ايخ   يألرم ايرتحد  ستاف   دا راستااا  

يتعاد يلرن    ائ  ر  ا رل  اها ايذ  اجه 

قبل اا م ر  دعا  دا راستااا نداءد يلرجتر  

ايداي  ر  أجل تفعال ا ا م جناف  اعلاه  

ب ت  االاياام االستعداد يهذا ايحااا ايةاال 

عبا ت كال رجراعم عرل راحد  ر  

"رع ا ا  الت ا  على ر تاك   سا دام 

اس سام"  عر د هذه ايرجراعم ي  ء اي  ها  " 

ايذ  ساُع د ا ن ء حااا جناف اهن ل 

سنح ال جر  اكبا عدد ررك  ر  

ايرع ا م ايسااام ااي خصا   اياةنام 

على بان ر  ر تال ااؤ، ر تاكم 

ات كال يجنم سا سام ق دا  على رت بعم 

  "اينت ئ  ايت  نتاصل اياه 

ااؤكد رن   ا  حااا جناف ايرنتظا 

 ااا  جدا خ صم انه اأت  بتاصام ر  

را   -االرا  ايع م يألرم ايرتحد  ب   ك 

ابعد ةلب   قدر  يه يفتا  ا ها  

ا"ايربعاث ايداي  بح جم    اكت ف ر  

تااده ايرع ا م جادا ار  تااده ايسلةم 

جادا ار  اااده ايرجتر  االقلار  اايداي  

ار  هذه ايح يم اركنه ا  ات دم بأجند  ر  اا 

خااةم ةااق تخاجن  ر  ح يم ايفااغ 

  "ايح يام

اعلى ايس ف ايرنخف  ايذ  حدده دا 

راستااا نفسه يهذا ايحااا  رن  االرا يه 

أهرام رةل م ر  ظل لا ع رس ع  ايحل 

ايسا س  "نح  ر  راحلم تدراا ك رل 

يلدايم اايجاش اايرجتر  رلذيل نترسل بأ  

رب دا  ارك  ا  تعة  االرل يلن    نح  

  12ر  رجتر  خاا   ب به تذهع             
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 ... تتمة مناع لـ"النهار"
اياام ر  زاااق ايرا  يتعاش اا ييتيريا  ري  

ايبحا  ايم ابق ر  سااا  لايا اييتيانسي  اابيا 

ايبااء ايبلجاك  اابا رحرد ايفانس  اايرحاسن  

سايسعاد  عبد هللا ايرحاسيني  أحيد قي د  جيبيهيم 

اينيصيا  ري  ادييع  اييذ  دخيل ادييع ااي ياا 

ةاا م ايحا   راه  اها ريحيكيام ري  بيليده  هيذا 

ايرجام االاه ب  ها ر  احرل  ياف تيحياايا 

اديييع  ااالعييالم احييتييفييل اايييبييعيي  صيينيي  

اي عابا   ال  ايرحاسن  اصيبي  بياايريا ادييع 

  "اايح كم ايفعل  راه 

يكنه اابة إحيااز أ  تي يدم ري  ريهيريم دا 

راستااا ب غة جد  عيليى اييريجيتيري  اييدايي  

"ايذ  ا عن  ري  ايي يالجيم" ري  أجيل تيحياايل 

ايحل ايسا س   اهن  ااد اييريني   عيليى رياقيف 

أرااك  ر  هذا ايحيااا سياع ري  جينيايف أ  

اا نةي  "ال تيا، ري  اياحي  ري  ريبي دا  دا 

راستااا بأ  االراا قد ن جي  ااصيلي  اييى 

اييحيل" اايكيي يف  ا  اابييا  رييااد سايسييفياييا 

االرااك  ايس بق ر  در ق  ك   ا ال ييني  ري  

االر  انن  ر  هذه ايرحةم نح  بح جم ايى ري  

ا  تل  اب يت ي  اهيريني  اكي يا ح ياا اييجيايش 

ايحا ر  جناف اك ا ر  ا  جهم  اهذه ايع ليايم 

اعة  ايعسكا  دااا راق ايسا سم اا رااز يه 

اا على حس به اه  ايت  ااصلتن  ياكا  هيني ل 

ر  ايةاف اير  بل عسكا  لاا ق بل يلساةيا  

  "الاا ق بل باجاد ايحل ايسا س  نه ئا د 

اق ل  "اظ  انن  ندر   ر  اخة ء ر  سيرياا 

انفسهم بأصدق ئن   اينظ م يداه صدا ا  اا  يال يم 

يكنهم اخلصاا يه اقدراا ر  اسيتيةي عياا  اييذاي  

سراا انفسهم اصيدقي ء اي يعيع ايسياا  كي نياا 

اتسلا  بن  ب يتجابم ااالخة ء  راابيا  ريااد 

ار ى اقت  ر  ايجيبيهيم االسيالريايم اكي يا ريري  

ار ى ر  هائم ايتنساق اياةنام اا ر  اييرينيبيا 

ايداراقااة  اا ا  قا  دارياقيااةيايم أخيا،   

ااياام اذا خياة احيدهيم بيريبي دا  اي ياييا  يي  

تنج   يك  ر ذا يدال اني  اري  اييذ  اي يتياحيه 

االرااك م االرااك  انتظا ااستر  اا  يألسف 

يم اعة  ائ د  ا  يألسف ايسا سم االرااكايم اال  

كر  ق ل اابا  رااد نفسه ر ل  ري  سياااي   

  "يذيل رلاتاكانن  بح ين  علن  ننج  حاث ر لاا

 تحن ث وث قة جن ف
اؤكد رن   ا  اس   ايحل ر  سااا  ايبي يى 

ا ا م جناف  "   ايتخل  ع  هذه ايا ا م اعن  

ايعاد  ايى ن ةم ايصفا ايا  يدايني  كسياااياي  

ار هام ايعاد  ايى ايصفا"  يك   اة تحداي يهي  

بر  اتالءم ر  ايرستجدا    ا"اجع أ  ال نكا  

سذج  ك  نعتبا هذه ايا ا م نص  قياآنياي  اجيع 

تةبا ه بحاراته  رعندر  خاج  هذه ايا ا م ري  

يم اك  هني ل داعيش  اييم  4104حزااا   11

اك  رصاا االسد رةااحي  كيري  هيا ريةيااو 

اياام  اكل هذه ايرس ئل اايرستجدا  ايجيع أ  

تا   على اييةي اييم ري  أجيل اسيم خياايةيم 

تف ا  جداد  ارق هذا ايتحداث ايك  دائر  ري  

  "اة ا جناف

 ثالث ة نجاح الحوار
ا   رن    ال م  ااة اس سام يينيجي و أ  

  عرلام تف ا ام خصاص  ر  ايا   ايساا 

  أجند  زرنام اا حم يلعرلام ايتف ا ام -0

  ايتزار   دايام  -4

تيييعيييهيييد ا ةيييااف اييييرييي ييي اكيييم رييي     -1

ايرف ا    بتةباق ر  نصل اياه  اهذا اييتيعيهيد 

ي ر   عدم ايتالعع ك ي ال ر ال ا  هذه ايف ا  

بح جم ايى استفت ء  عب   اتلل ارك  تةبياي يهي  

رااا  ايرةلاع ها ايتاصل ايى اييتيزاري   ري  

  ر  بانن  نح  ايساااا   ر  أجند  رحدد 

 االخوا " مشكلة"
ااستفا  رن   ر  اييحيدايث عيري  ااتيكيبيه 

"االخاا  ايرسيليريا " بيحيق ايي ياا  ايسيااايم  

ااييؤكييد أ   ييليي يي  ايييرييعيي ا ييم ايسيياااييم ايييتيي  

 يي اكيي  ريي  ييي يي ءا  اييي يي هييا  ال اييااييدا  

"االخاا " "النهم اكلاا اييريجيلي  ايياةيني  ري  

ا   اينه ا   ااختةفاا االئتيالف   اسي يةياا 

ر  يعبم ايرذهبام ار  يعبم ايترياايل   اسياقياا 

خااا  قُدر  ب سم اي اا  ابنف  اياقي  قي رياا 

بييعييرييلييايي   ر ييتيياكييم اأاصييليياا ايسييالو ايييى 

رجراع   ب ينسبم ين  تكفااام ال ايريكي  اال ا  

ترزق ايرجتر  ايساا "  ااك ف عي  تي ياايا 

عرلايم  421ا ال ا  "االخاا  ايرسلرا " نفذاا 

ر تاكم ر  هذه ايرجراع    ا"على رااقيعيهيم 

االيكتاانام احاا  عرلا   ا ام بهي  ااهي بيايا  

ب يتعااف ايداي  ااالاااب  احتى ايايام ييعيدد 

  "كباا ر  ايدال ايعابام

ال انف  رن   صعابيم اييحيل ايسياي سي  ري  

سااا  "ايذ  اجع أ  اكا  سا دا د سااا  نحي  

اصح ع اي ااا راه ال ايرصيا  اال ايسيعياد  

اال ايااسي  اال االايااني "  احيتيى اآل  كيل 

اي ع اا  صعد  اهبة  اال رسي ا ااحيد ييم 

اتااج  ها ايعنف "اهذا اييريسي ا كيليري  ااتيفي  

ك   على حس ع ايسا سم اايردناياي  ااالعيتيدال 

اعلى حسي ع ايي يدا  عيليى اييتياريايق ري  بياي  

اةااف اينسا  ايرجتيريعي  ايسياا  اكيل هيذه 

ايعن صا ردرا    ابعدر  ك ن  ايفكا  االس سام 

ري  هيذا اييحياال ا  ال ايكيا  ري ية بصييالو 

سا س  انر  يحاكم نهي يم اتينياايا ييليريجيتيري  

ت عا ا  ايعك  ها ر  حصل نحي  اري م حي ييم 

تاحش اتةاف تساد ايس حم ر  اي بايحيم اييى 

 ب ة صدام حساي  ايسي بي ياي  اييذاي  ايداياا  

داعش  ار  هذا ايرنةيليق اييعيريليايم ايسياي سيايم 

  "تحت ة يك اا ر  ايجهد اايحكرم اايخبا 

  4102ناس   49 اينه ا* جااد  

 وجهة نظر 
حول املشاركة يف 

 اإلدارة الذاتية
 نلنار قامشلوكي 

تصيياايي  ازاييا ابعييالم ايسيياا  

سعراا  ايزعبي   بيخيصيا  احيتيري ل 

ابعتااف ري  قيبيليهيم بي بداا  اييذاتيايم 

اي  ئرم ر  ريني ةيق اييجيزايا  اكيابي ني  

اعفاا   ابغ  اينظا ع  رد، جيدايم 

ر ل هذه اييتيصياايحي    اريهيري  كي ني  

ايغ ا   ايك رنم خلفه   كذيل اإ  كي ني  

عب ا  ع  اس ئل رتعدد  ا اجيه سيااء 

ييييلييي ييي ئيييرييياييي  عيييليييى هيييذه ابداا  أا 

سيلرع ا ا   يه  اايالعبا  ابقليايرياياي  

اايدايااا   رننه  تبا  رد، ايي يليق اييذ  

انت ع اينظ م ر  هذه ابداا  خ صم بعيد 

اييتييةييااا  ا خياييا  ريي  كيابيي نيي  اريي  

حايه   ار  استيجيليبيه ذييل ري  اهيتيري م 

داي   اخ اته ر  خااة هذه ايرني ةيق 

بارته  اإداااته  ر  دائا  نيفياذه سيااء 

ايرب  ا  أا لايا اييريبي  يا   اتيحياييهي  

ب تج ه ايتنساق اايتع ا  ر  ايرعي ا يم  

أا تحايه  يرالذا  آرينيم ييليريعي ا ياي  

ايساااا  ار  قد اتسبع ذيل ر  تيغيايايا 

ر  قااعد ايلعبم على ايسي حيم ايسيااايم 

بييأكييرييلييهيي   يييذيييل اعييلييى ايييالييم ريي  

ايرالحظ   اايرآخذ ايكي يايا  عيليى هيذه 

ابداا  اايييريينييظييارييم ايييتيي  تييدايياهيي   

اا خة ء ايعداد  ايت  تعتيا  سيبيايليهي   

اايييجييدييياييم اييي يي ئييرييم حييايييهيي   أا رييد، 

اي ياعيايم اييتي  تييكيتيسيبييهي   أعيتيي يد أنييه 

اتاجع على ايحاكم ايكادايم بيريخيتيليف 

رص ئله  اأةاه  حيري ايم هيذه اييتيجيابيم 

ااييعييرييل عييلييى تييكييااسيهيي  كيأرييا ااقيي   

اتييةيياايياهيي  بييعيياييداد عيي  ايييحييسيي سييايي   

اا ن نا   ايحزبام اي ياي يم  خصياصي د 

أ  اتف ق دهال قد أقا راأحد أهيم بينياده 

ب ااا  ر ي اكيم اييجيرياي  ريايهي  بيعيد 

تعدال ا س  ايت  أقار  علاهي  ساييعي يد 

االجييتييريي عيي   ارييااجييعييم اييي يياااا  

ااي اانا  ايص دا  عنيهي   بي يينيظيا إييى 

ايا   ايكاد  اي  ئم ح يا د حيايث اتيفي ق 

سدهييال  قيي ع قيياسييايي  أا أدنييى ريي  

ايتعةال بسبع تداعا   اينزعم ايتحزبام 

اي ا م  ار  اجاد رح اال  ح ا م ري  

  15قبل بع  أةااف ايرجل           
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 *جنك ز شاننار 

احرل إحا ء ايذكا، ايرئ   اام يته ي يجيايا 

ا ار  نتاجتا  ه رتا  يلحكياريم اييتياكيايم  

  ناهر  اتعذا تغاااه   اينتيايجيم ا اييى هي  

س اة نظاام ايحكارم ايتاكيايم عي  أحيداث 

  ارييعييهيي  ايييحييرييال  ايييداييبييليياريي سيياييم 0602

يلحؤال دا  اعتااف رزاد ر  دال اييعي ييم 

بأ  ر  أيّم ب  ار  ك   إب د  جر عيايم  اأري  

اي  نام ره  أرال نظاام ايزع رم ايت ي ي ياكيايم 

يلع يم ابسي ي ي يالري  اييتي  اي يادهي  ايي يني ئي  

أادال   ادااد أالليا  بيعيد أ  بي داا إييى 

  .»االتيحي د ااييتياقي «ايدر   ع  حيكياريم 

اها راقف اجعل هذا اي ن ئ  أقاع إيى خة 

ايدايم اي ارام ايتاكام ايتي يليايدايم بيل احيتيى 

أقاع إيى خة ايدايم ايعرا م اييتي يليايدايم ري  

  أ  خة إسالر  رزعام

اهل ر  ايرريكي  َبيعيد ايي يال اييايام ري  

دأب  علاه ايحكارم اييتياكيايم ري  اييري  ي  

م ابيعيد أ  »اجع تال ايت ااخ يلرؤاخاي «

أديى ايائا  أادال    يخيصياي د بيديياه ري  

ايرسأيم  ايم اتال يلرؤاخاي  ري  ايحيكيريا  

راه حا  أعل  قبل اارا  أ  بيعي  ايي يا، 

حييا يي   خييالل ايييحيياع  ا اريي  ريي  

ا ن  يال  ري اتيكيبياا ريجي زا بيحيق أهيليه 

سا ن  ال   اأ  ايدايم ايع ر نام ا يةيا  

إيى تداباا ياقف هذه ايرج زا ايت  ااتكبتهي  

ا حيزاع ا ارينياييم  ري ياا  ني يل ا اريي  

اتهيجياياهيم ري  ا ني  يال إييى اييريني ةيق 

ايييجيينييابيياييم  اريي ذا تييال ايييائييايي  ايييتيياكيي  

يلرؤاخا م أيم احسم اياأ  اايراقفم ا ريم 

رئ   ايرجلدا  كتبيهي  ريؤاخيا  تيحي ي ي يريل 

نظا  أخا، إيى ايي ي يايم ا ارينيايم  ريري ذا 

نح  ري عيليا  بيهي م ا ي هيد ا تياال كيايف 

ان لع على بيالدهيم بيعي  اييزعيري ء اييذاي  

افتا  أ  تجرعهم بن  عالقي   جيايد  ري يل 

  ايائا  ايااس  باتا 

اايييخيي اجيياييم ايييتيياكيياييم سيي اعيي  إيييى 

استدع ء ايسفااء ر  اينرس  اايفي تيايكي   إ يا 

تصااح   عي  حي د يم اييتيهيجيايا  اييكينيهي  

خ ا  رر  اتاتع على استدع ء ايرزايد ري  

ايسيفيااء  إرييااغ ايسيفيي اا  اييتياكييايم حييال 

ايع يم  يذا  تحاي  ايخي اجيايم ايام اييجيريعيم 

إيى رصن  با ن   ع جلم اجهته  إيى ريانسي  

  اأير نا  اأرااك  اااسا 

اهذا ديال على أ  أن ا  ر    د  قيداتيهي  

على اياد  أا اييتيحي ي ي يذايا ري  االعيتيااف 

ب بب د  ا ار ي ي ينيايم ريخي ي ي ريم تي ي ي ي يااي  

اال  !»اييتي  تيعيتياف«ايع   القي   بي ييدال 

اييخييفييى أ  بيياقيياييم ايييائييايي  أاداليي   إيييى 

نيايسي   سأبياايل   42ايكناسم ا ارنايم ري  

ايج    ا  ااس يم اي ي ي يعيزاء اييتي  أاسيليهي  

ائا     ايازااء أح   رد دااد أالليا قيبيليهي  

بأابعم أا   م ك نت  تارا   إيى تخفاف ايتاتيا 

  ايدابلار س  ايذ  بدا أنه ساعصف بتاكا 

ا اريينيياييم  »ألييا «ااأ  صييحيياييفييم 

ايص دا  ر  تاكا  ر  تعلا ه  على اسي ييتي  

تيحيريال  «ايتعزام اياسراتا  ه تاي  أنيهيري  

راقف د إاج با د جداداد  احيتياام قيتيليى ا اري   

على الم أنهر   ر  اياق  نفسه  يم تتيخيفياي  

ر  راقف ابنك ا اي دام ايذ  انظا إييى ري  

حل ب  ار  على أنه  ي ي ي ي ء عي بيا حيدث 

أ ن ء ايحاع ايع يرام اري  زحيريتيهي   اكيأ  

ر  ر تاا  ق ياا نيتيايجيم زييزال أا كي ا يم 

ةباعام  اال نيجيد سيؤاالد حيال ري  قيتيليهيم 

اكاف ر تاام اياس يت   أقاع إييى اييرياقيف 

 .»اي دام ايذ  اار  رااجهم ايح ا م

اال استخف كذييل بياأ  أاري  آخيااي  

ر  ايرسأيم  رهم ايؤكيدا  أنيهيم ييم ايتيهيرياا 

اي يعيع ايييتياكي  أا اييجيرييهيااايم ايييتياكياييم 

بيي يييرييسييؤاييياييم عيي  رييذابيي  ا اريي  اأ  

االته ر   ك ني  عيليى اييداام رياجيهيم إييى 

  بيل إييى عيدد »االتح د ااييتياقي «حكارم 

رحداد ر  ايرسؤايا  ر  تلل ايحكارم  إذاد  

ير ذا سعى ايائا  أادال   إيى ايينيفيخ ري  

أجيدادني  «ايااو اي ارام ايتاكام حا  أعيلي  

ال ارك  تاجايه «ا  »يم ااتكباا هذه ايجاائم

م هيل »ر ل هذه اييتيهيم إييى ا ريم اييتياكيايم

أدال أادال   أخاااد أنه إذا يم الب  عيبي ء  

  ريري  اييعيسيايا « ايدايم اي ارايم اييتياكيايم» 

ايب  ء ر  ايحكم اايسا د  على أجهز  اييداييم 

اايدايم ايعرا مم ايبيدا أ  أادالي   اكيتيفيى 

اييتي   »ابسيالم اابسيالرياايم«ر  رسيايا  

أاصلته إيى اييائي سيم ااآل  اياايد تيبيدايليهي  

 !»قارام تاكام«برساا  أخا، 

ايييتيياكيياييم   «ااداييكيي ل»كيي تييع  عيي     *

  إعييداد ايياسييف اي ييااييف  49/2/4102

  4102أباال/ ناس    46جااد  ايحا   

 تركي –يف مئوية تهجري األرمن ... أردوغان قومي 

أرنوغدا  وناوون أوغددلددو ...هددذا الددثددنددا ددي 

أقددرب إلددى خددط الددنولددة الددقددومدد ددة الددتددركدد ددة 

التقل ن دة بدل وحدتدى أقدرب إلدى خدط الدنولدة 

الددعددمدد ددقددة الددتددقددلدد ددن ددة مدد  أي خددط إسددالمددي 

 .مز وم
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 فهن حج  وسف 

/ 02/1إ  ر  حدث ر  سااا  بدءاد ر  

ك   يحظم ت ااخام  اجتر  راه   4100

ايعداد ر  ايعاارل ايداخلام ايرتااكرم ر  

ايرتغااا  ايخ اجام ايجداد  اايرتحاكم  

ايت  رهد  ايسبال أر م اقتح م اانته ل ايح ل 

اير د  س ح ل أح ام ايحكارم ايراكزام ر  

ايساةا  االتص ع ايتنا  ايحاا  اايرعارم 

ر  ايرجتر    اأت ح  ايفاصم يل ا م ب اا  

 عبام سا سام اجتر عام سلرام  حاث 

االنت  ل ر  اي ام اير دام ب تج ه ر  بعد 

اير دام  اتج از ح يم االنفص م ايح د با  

ايدايم كرؤسسم سا سام اايرجتر  ايردن  

كاع ا  يهذه ايدايم  اايعرل على إنه ء 

راحلم االستبداد اايدخال ر  عصا جداد  

اتسم ب يحاام اايتعددام اايعدايم االجتر عام 

 –على أا ام ايدار ااةام ايت  اكام 

ايتاار ام  يذا ك   ر  اي ااا  تال 

ايرر اس   ايت لادام اتح    اسلاع 

االختزال ب يبحث ع  اير  اب    ادااسم 

ايحدث ر  ااهناته  ااينظا إياه كر اا  

قااءٍ  يااقٍ  جداٍد أرازه ايتالق  ايح د 

اايعفا  با  ايةراح   اي عبام ايه درم إيى 

ايتحاا ااالنعت ق ابن ء اي خصام ايساام 

ايربدعم اايرفكا  ايت  ع ن  ايك اا ر  

اي رعام خالل  –رر اس   اينظ م االستبدادام 

نصف قا   ابا  رؤ اا   ااا  سايابا  

ايعاب   اانتص اه  ر  كل ر  تان  

  -دا  اياقاف عند عدم ايتر  ل -ارصا 

ر يجاش ر  كل رنهر  يم اك  أدا  قرعام باد 

ايسلةم  بانر  ر  سااا  رن  ايجاش 

أدا ٌ  0691آذاا  8ع  ئد   اها رنذ ان الع 

ةاعم باد اينظ م ايح كم ر  قر  اتهداد 

اي عع  بعد أ  استحكر  ا جهز  ا رنام 

 بك رم رف صل ايدايم اايرجتر    

لك  ما الذي حصل  لى الساحة الكرن ة 

 في سور ا ؟ . 
إ  ايتغااا  ايت  حد   ر  ايداخل 

ايساا   ار  اار ه  ر  تعن  اينظ م 

اانته جه ايخا ا ا رن  خا ااد احاداد ر  

ايتع رل ر  ا زرم  ب ب  رم إياه  ايتدخال  

االقلارام اايدايام  ارس هرته  إيى ج نع 

اينظ م ر  عسكا  اي اا  اتحاااه     

ا ع  ايحاكم اياةنام ايكادام ر  سااا  

أر م تحدا   جداد   إحداه  اأهره  تهداد 

اياجاد ايكاد  ر  رن ة ه ا س سام 

ايت ااخام  ايت   هد  راجم ر  اياعع 

ااباه ع اايت اد  جااء قر  اينظ م 

اهجر   ايرجراع   االاه بام اايتكفااام 

الااه   انتاجم ير  ت دم  اايكب  اي داد 

ايرتااكم ب سترااا خالل ع اد ر  ايزر    

اايداا ايرلحاظ يلع ةفم ر  اتخ ذ رااقف 

ااتج يام رتساعم ربنام على ادا  ايفعل 

اايت  تسبب  ر  ايت داا  به ايسةح   لاا 

ايرداا  بدقم ك رام يلرستجدا  ااآلر ق 

االحتر يام يلرركن   اايرتغااا  ايت  تةاأ 

ر  خاليه  على اير هد ايساا   درع  

ب يحاكم نحا اتخ ذ رااقف انفع يام  أبعدته  

إيى هذا ايحد أا ذال ع  ايدبلار سام ارلسفم 

ايسا سام  اأرسح  ايرج ل يلت ااش 

اايحاا    م يخلل بناا  ر  ايعرل اين  ي  

ارستلزر ته   بةغا   االتك يام ااالاتك   

على ايتبعام اايتعاال على ايخ اة   ا را 

ايذ  خلق تب ان د ح داد ر  اياؤ، اتف ات د ر  

ايتع رل ر  ايراقف  ر يبع  سلل خا ا 

ايتر ه  ر  ايرع ا م ايح يام اايت  رعظره  

ر  ا صاياا  أا عن صا س ب م ر  اينظ م 

ر اس  االستبداد ر  راحلم ر   علر د أ  

ايرع ا م ااينظ م الت ا   ر  رهرهر  

يإلسالم  ركالهر  اا، راه ارتداداد    را ُ 

ارعارا د يلعاابم  ااح اال  ب تى اياس ئل 

ت زام ايحاكم ايكادام اتفتاته      اايبع  

اآلخا ك   ابا  على ايداام  أ  اي اااا  

ايسا سام ايحس سم تتةلع اقت د اخةاا  

رحسابم  اراتكزا  قاام  اة قم دائرم 

ايتدرق يلحاكم  ر  خالل تةااا اير  اب   

ب يحااا ااي ف رام  ار  أجل بن ء قا  كادام 

رتر سكم  تنةلق ر  ا ا ام ايسااام دا  

االست ااء ب يخ اة  ر يت ااخ ال اصن  

ايحاك   ايتحااام  اإنر  ايحاك   

ايتحااام تصن  ذاته  ر  ايصاااا  

ايت ااخام  ابهذا دخل  ايحاكم ايكادام ر  

أزرم   م  اأرس  تع ن   –سااا  ر  أزرم 

ر  االن س م اايترزق اايهارنم اايت  ب ت  

ت كل تحدا   رتع ظرم أر م ت كال قا  

كادام راحد  ذا  اأ  ار اا  اخ  

اي  ام ايكادام ارسأيم ايدار ااةام ر  

 ايبالد  

إ  هذا احت ة إيى تف هر   اقااا 

سا س  جا ء انبذ ايتحزع اايترحاا 

ااتاارق ر  ايةراح   اير ااعم يل عع 

ايكاد   علر د أ  كل قااا سا س  يه 

رنعكس   ااج بام أا سلبام  حسع كافام 

اتخ ذ اي ااا اايظااف ايت  اتخذ راه  اقا  

اي خصام ايسا سام ايص نعم يه  ارد، 

استرااااته  ر  ايتااصل ر  ايحا   اياارام 

عبا ت اام ايذا  اايتف عل ر  ايرحاة 

 ات لا  ايها  با  ايرةر  اايرر اسم  

اهن  اتاتع على ا حزاع ايت  تدع  

ب ا دته  يل عع ر  أجل ايحاام  أ  ال تبحث 

ع  ايساةا  على اآلخاا   اإنر  علاه  أ  

تا، ر  ذاته  ح رلم أر نم يلرسؤايام 

 ايع رم  

 تساؤالت ال بن منها:
أيا  ر  ا اياا   أ  نتح اا  -

 انتك تف ر  أجل بن ء اي خصام ايكادام م 

أياس  ايعاد  إيى تفعال اتف قام دهال   -

اتحاال ايحااا ايبن ء داخل ايراجعام بر  بم 

ايردخل ايائا  ر  رع يجم ايااق  ايكاد  

 ااسم ايسا س   ايالزرم يةراح ته م 

أياس  ايهارنم اتغذام االن   ق    -

اايصااع   ايه ر ام ر  ا راا  

 ايرستعصام أر م ايحاكم م 

أيا  تنفاذ اي اااا  ايت  تأت  إرالءد  -

 –أا د ك   نا  ايخ اة  –ر  ايخ اة 

ااالست ااء به ااالاتك   على ايتبعام  ت زام 

 ي خصام ايحاكم م 

كاف ن ّا ب ااا  ايحااا ر   -

ايرع ا م أا اينظ م انار  ايتح اا رع د 

م  إنه  رف اقم عجابم اهااع ر  

 االستح  ق  م! 

أيا  ايحااا أر ل ايةاق يف   -

ايرن زع   ااالختالر    اع  ةاا ه تؤتى 

 ايحلال اين جعم يكل ر كلم / أا إ ك يام / م 

ع   –اأخاااد أقال ر  س م 

ب اارسااا     ال استةا  أحد تح اق 

ايدار ااةام ر  خالل ايدكت تااام تر ر د  كر  

الاستةا  أحد تعزاز ا خالق ر  خالل 

 ايرحسابام اايفس د  

 احلركة الوطنية الكردية يف سوريا ... تساؤالت ؟
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 حزبنا و الُتَهم ! ... تتمة

ايسااام  اكل ذيل علن د ادا  تادد  ري  

خة ب تن  اعلى صفح   أدبا تيني  ايياي  ري  

ايخف ء  ايا  ر  خالل ي  ءا   ن ئام يغ ا   

حزبام باس ة   إقلارام بعيايد  عي  ابعيالم  

   كر  افعل ايبع 

ير ذا تست صدن  ايتهرمم اجرا  ا حيزاع 

ايكادام اايكادست نام بدا  اسيتي يني ء إ ي ريم 

إيى حكارم إقلام جناب  كادست   اريؤسيسيم 

ايائ سم تتع رل اتتااصل ر  هذه ايرنيظياريم 

سااد اجه ااد   ات يتيال ريجيرياعيم أحيزاع  

ا خصا   سااام رعه  ر  هائم اييتينيسيايق  

ارييجييريياعييم أخييا، ريي  ابداا  اييي يي ئييرييم  

ااالئتالف نفسه اايك اا ر  كيتي ئيع اييجيايش 

ايحا ال اتياانيا  عي  ريتي  قينياا  تيااصيٍل 

رعهم  اايك اا ر  ا حزاع ا اابام تجي هيا 

بتع ةفه  اريااقيفيهي  اييداعيريم ييهي   ابيعي  

عييااصييم اييي ييااا ايييداييي  ريينييحيي  إقيي ريي   

يييرييسييؤاييي  هييذه ايييريينييظييارييم ريياصييليياا إيييى 

اي  نزالازاه اايبا  ا با     إذا كي   كيل 

هؤالء رتهرا  ارذنبيا  ري  نيظيا اييبيعي  

رر  اتع را  ع  اؤام ايااق   رال  اا أ  

نكيا  ريذنيبياي  أا ي د  نيني  أال ري  أعيلي  

 ااا  ايتع رل اباج ب  ر  ابداا  اي  ئيريم 

كبدال يلفا ى ابدال ياالايم أريااء اييحياع 

ر  خ اة ايرنيةي يم  اأكي يا ري  سي هيم ري  

جهاد إنيجي و اييعيريل اييري يتيال ري  خيالل 

ايرجل  اياةن   اايهيايئيم اييكيادايم اييعيلياي   

اايراجعام ايسا سام ايكادام ايااهنيم   ريأاي  

ه  ايجاارم ايت  ناتكبه  م  ار  قيايريم هيذه 

ايتهرم أصيالد إذا كي ني  اييجيهيم اييتي  ُتيلي ي  

ايتهرم س أحزاع ايرجل  ايياةيني  اييكياد   

اتيفي ق  TEV-DEM ه  نفسه  اقيعي  ري 

   اي ااكم ر  ابداا  م

هذه ايتهرم س قةم ذاتا د كس ب  ته   ييكينيني  

اجع أ  نعتاف ي عبن  ةيااعيايم سبيذنيابيني   

ايييحيي ييايي يياييم انيي ييّا بييأنيينيي  ريي  حييزع اييياح ييد  

ااقعاا   ال نبا  أاه ر د يلن    ال نزااد اال 

ن بل اير ل ايسا س   ال نغ دا رياقيعيني  اييذ  

اب ان  على نف  ايرس رم ري  اييجيرياي   ني ياأ 

بترع   انحلل بهداء  نستنت  انصاع  اقيد 

سددا ددرو   ددلددى الددنرب  ... نييخييةييئ      

ماضو ... وهذه بحن ذاتها ُتَهم وذندوب مد  
 وجهة نظر بعض األشقاء.

 وجهة نظر حول ... تتمة
حيتيى قيبيل  -اياةن  ايكاد  رنذ رد  ةاالم 

يالتف ق ايرنفاد ر  س -اتف ق دهال اال تزال 
TEV – DEM ات  سم ايسيليةيم اايينيفياذ  

برعزل ع  حلف ئه  ري  اييريجيلي  اييريذكياا   
ب   ايتفكاا باؤام جر عام ر  تعيدايل اييعي يد 
االجتر ع  ااير  اكم ر  هذه ابداا  صعبم 
جداد  اال بد ر  اييتيفيكيايا ري  حيليال أخيا، 
ابر  تكا  رع يج   رادام يااق  ريأزام ري  
ظل ع لام االستفيااد اريري اسي   اييتيعيةيايل 
تلل  اإ  تنفاذ بنياد اتيفي ق دهيال حيتيى ييا 
ك ن  ب كل إرااد   أا با  بعي  ريكياني   
ذيل االتف ق سكحزع اياحد  احاكم ايرجتري  
ايدار ااة  ر الد  ايبي يى ار يل بيكي يايا ري  
تعةاله  أا اب ي ئيه ةي  ايينيسياي   ري  دااة 
ايراقعا  علايه  إ  ايياليبيم ري  اييري ي اكيم 
ب بداا  ايذاتام تح  ربااا  تكااسه  كيأريا 
ااق   اااقم يلتف ا  حايه  رست بالد  كذييل 
ربااا  قا م ايجرا  بااجب تهم تج ه  يعيبيهيم 
اتحرلهم ايرسؤايا   ايرل    على ع ت هيم  أا 
تصحا  ا خة ء ايراتكبم ال ا لل ر  أهريايم 
ا ااا  أخذ ايرخ اف ايت يام بعا  االعتب ا 

 قبل ايب  بأ  قااا 
ال بد ري  اجياد ريؤ ياا  أا عيليى  -0

ا قل اسيتي يفي ف سياي سي  بيأ  هيذه ابداا  
ايذاتام ساتم حر اته  ر  قبل ايرجتر  اييدايي  
ر  كل ايرتابصا  به   اإنيهي  ييايسي  حي ييم 
عا ام تنته  ب نته ء ايح يم االست ن ئيايم ري  
سااام  أا ب اج د حل يهي   ري ييري ي اكيم ري  
ح يم ال تيريتيليل ري ياري   االسيتيرياااايم ري  
انعدام ايبدائل تعتبا تدراااد يلذا  ايحزبام بيل 

 اأك ا ر  ذيل  
تحال حزع سا س  ر  حزع صي غ  -4

بان رجه ايسياي سي  انيظي ريه اييداخيلي  عيليى 
أس   رع ا م سا س   ايسلةيم إييى حيزع 

اإ  اختلف  ايسيليةيتي    -راجاد ر  ايسلةم 
أرا اجع أ  احسع يه أييف  -ر  هذه ايح يم 

حس ع  ااحت ة إيى تغاياياا  ريليرياسيم ري  
ايبان ر  ايسا س  ااينيظي م اييداخيلي    يم أ  
تفل  ر  ايرع ا م ال ا ر  يل أ  تفل  ري  

 ايسلةم بنف  ايداجم اا اينسبم       
ب ينسبم يحزع كيحيزع ايياحيد  قي ئيم  -1

على ا ريكي ا ااييريبي د ء اايي يايم االنسي نيايم 
اينبالم  بنا نه قاره ا خالقيايم اييريتيجياد  ري  
ايييرييصيي ييي  اي ييخييصيياييم االييبيي   اييينييفيياذ 
اايسلةم  رن  دخايه رجأ  ر  رعتال ايحيا  
اييكي يايا ري  اييريني ري  قيد ايؤ يا سيليبي د عيلييى 
رنظارته اي ارام اا خالقام  رايؤ يا بي ييتي يي  
على    رم أع  ئه ااي   رم ايرجتريعيايم كيكيل 
ب عتب اه سأ  حزع اياحد   كينيتيايجيم با يه 
اييينيي يي ييي  هييا ايييرييؤ ييا عييلييى هييذه اييي يي يي رييم 

 ايرجترعام ب كل أس س  
إ  ر  اكيم رينيظياريم عيليى  ي كيليم  -2

  تصنف على ق ئريم TEV-DEMرنظارم س
ايرنظار   ايع  ئدايم  اتسيتينيد عيليى أدييجيم 
ايفكا اايسا سم أا تنتهل رينيهي  يياي  بي  ريا 
اييياييسيياييا خيي صييم أنييهيي  بيي تيي  تييرييتييلييل ريي  
ابريكي نياي   ري  اييفياق إريكي نياي   ا حييزاع 

 ايكادام ا خا، رجترعمد 
إ  ايف ل ر  تحي يايق اي يااكيم حيتيى  -2

 رد قصاا ةالم ا اب  سناا  اير  ام با  
ايرجل  اياةيني  اييكياد  كيكيتيليم اريجيلي  

TEVاي عع يغاع كادست   اايذ  ا كل س
-DEM  بناته ا س سام رنذ اتف ق سهياييايا  

اتف هر ته اييالحي يم ريااااد بي تيفي ق سدهيال  
اتعداالته ال ا ج  على ايخا  رنفياداد ري  
هكذا  ااكم  على ايالم ري  كيا  اييةياف 

بييريي  ريياييه حييزع  ENKSاآلخييا سأ  اي يي 
اياحد   اتحرل قسةي د كيبيايااد ري  رسيؤاييايم 

 ايف ل ذال 
إ  ر  اكم ا  ةياف ري  إداا  أا  -9

حكارم أا ر    به ذييل اقيايري  اريق نيظي م 
رحدد دا  أ  اكا  ةار د رؤسس د يهكذا عرل 
اي ييليل ري  ريا  ذييل اييةيياف ريي  إجييااء 

ايتغااا اييريةيلياع عيليى ا ا   اإصيالو 
ا خة ء اييكي يايا  ري  اييبينيايم ااييريري اسيم  
خ صم ر  ر ل هذه اييظيااف االسيتي يني ئيايم  
اقد ال اتعد، دااه إال كرجاد رلتحق بر  تيم 

 انج زه 
قييد اييتييرييكيي  حييزع اييياح ييد  ريي  أ   -2

اصييبيي  ةيياريي د ريي عييالد ارييؤ ييااد ريي  ريينيي ةييق 
عفاا  ب كل أس س   اكاب ني  بيداجيم أقيل 
نتاجم قاته ايتنظارام ااييجيري هياياايم هيني ل  
ايك  دااه ساكا  اقيل ري  بيعي  ريني ةيق 
ايجزاا   حاث اتااجد رايهي  عيدد كيبيايا ري  
ا حزاع يبع ه    ل رلحاظ اه  ي  تدخيا 
جييهييداد ريي  سييبيياييل إر يي ل هييذه اي ييااكييم بييل 

 ايتجابم بارته  ر  جهم أخا،  
على ايياليم ري  أ  ريا  االتيفي ق  -8

أك ا ر  را  االخيتيالف ااالريتيااق عيليى 
ا قل ر  ج نبه اينظا  سايا  ئ    يك  اجع 
 ر   عيدم تيحيال عيدم االتيفي ق  أا ر يل 
تجابم اي ااكم سابداا  ايذاتيايم اييري يتياكيم  
احصال االرتااق بعد ريتيا  زرينيايم ريحيدد  
نتاجم يعدم استعداد ايةاف اآلخا على تغااا 
ايك اا ر  ا راا ر الد  أا عدم قيداتيه عيليى 
ذيل  أا نتاجم  سب ع أخا،  إيى قةاعم أا 
ح يم جيفي ء بياي  اييةيارياي   أا ري  جي نيع 
احدهر   اا خذ بعا  االعتب ا بيأ  اييتيااجي  
ع  هذه اي ااكم أا االنسح ع رنهي  سيايكيا  

 ركلف د سا سا د اتنظارا د 
ر الد ع  هذا اذال ال ارك  اينيظيا إييى 
بناد اتف ق دهال إال كحزرم ااحد  ال اصي  
رعه  تينيفيايذ بيعي  بينيادهي  دا  ا خيا،  
ر ير  اكم بي بداا  اييذاتيايم ري  قيبيل حيزع 
اياحد  ايعيني   يااا  ايسيايا بي ييرياجيعيايم 
ايسا سام بنسخته  ا س سام سليايا اييريعيدييم  
ايرنب  م ع  ذيل االتف ق ابر  تب ى حتى ري  
انسح ع بع  ركان ته  رنه   اكذييل إايجي د 
حل را   يرس يم ع ئدام اي يا  اييعيسيكياايم 

 اياحاد  اراجعاته   ارصدا قااااته  
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  حزبنا و الت

رنذ تأساسه  اابعال  ع  رداسته  ر  سلل ايعرل 

ايحزب   ااين  ل اياةن  ااي ار   اتعا  حزبن  

حزع اياحد  ايدار ااة  ايكاد  ر  سااا  " اكات " 

إيى سال ر  ايتهم ايب ةلم  ر  قبل أقاانه ر  نف  

ايسلل  تة ل ع د د قرم ايهام ايتنظار   تادده  نف  

ايجه    ايك  بِصَاغ رعديم اراداالٍ  تن سع كل 

راحلم  ر  خالل أبااق ارااق  اقناا   ارق إا    

رتن لم ا ر  حرلم راجهم  ب ت  جراعه  ربتذيم 

ارف احم ر  رااا ايزر   يك  ايجه   ايااعام 

الم خاب ته  ايرتكاا   -على ر  ابدا –يلتهرم يم تتعظ 

ر  اينال ر  سرعم حزبن  اايتأ اا على تاجه ته 

ا عباته  رال زاي  تد  سرام ايفتنم اايفاقم  ر  

خالل االدع ء اايتلفاق ااصةا د ر  تغااهم ي رُم 

ايُةعِم ر  بحِا ايحزع  ايم تلتف  إيى اي  ام ا س سام 

الم ايدال ايرتاا   ايذ  اصل  إياه أحزاع 

ايحاكم اياةنام ايكادام  االم خةاا  ايراحلم 

ايح يام  اايظااف االست ن ئام ايت  ترّا به  ايبالد  ار  

جلبته  حتى اآل  ر  كاااث على ايحجا ااي جا 

اايب ا  ار  اتاتع على ذيل ر  رسؤايا   جس م 

تحت ة إيى ت  را جهاد جرا  ايفص ئل اا حزاع 

ااي ا، ايرجترعام ا خا، دا  است ن ء  رتح يفم 

ارتااصم  ر  إة ا اةن  قار   ال اركنه أ  اا، 

ايناا إال ر  أجااء ر  اي  م ايرتب ديم ا عاا 

   ب يرسؤايام اإار   ب يعرل ايجر ع 

أك ا ر  نصف قا  ر  ايعرل ايحزب  ايكاد  يم 

يبلاغ ايا د ايسا س   -كر  تفاد ايرؤ اا –اك  ك را د 

ااالتزا   ر يرااه م ايحزبام ال زاي  تفعل رعله  حتى 

ر  أاس ة قا دام  يخا  رغ راا  كادام ج نبام هن  

اهن ل  ال تخلا ر  ايتلفاق اايبهت   اايةع  ب آلخا  

على ربدأ س إ  يم أيحق بل ر  ايصعاد نحا اينج و  

رسأجعلل تلحق ب  ر  االنزالق نحا ايف ل   ر   أنه  

تأجا  اير  عا اتصعاد ايخالر   با  ا ةااف على 

  حس ع جاها اي  ام

أر  ايتهرم ايراجهم يحزبن  ر  ايفتا  ا خاا   

اارق آخا تحداث يه   ره  ايعالقم ر  رنظارم حزع 

 ايعر ل ايكادست ن  ات كاالته  ايسااام تحداداد أ 

PYD &TEV-DEM & YPG…..      ااّدن

علاه  أ  ايتااصل ر  هذه ايرنظارم يا  ر  

ايرحار   اال ر  ايررناع    بل ه   ااا  قارام 

ا اةنام ر  اجهم نظان  كحزع سا س   كر  ه  

اي ااا  نفسه  ر  ايتااصل اايتح اا ااين د اايبحث 

ع  آيا   ايتح يف اايتآذا اايت  ال ر  ب ام أةااف 

   15ايحاكم ايكادام اايكادست نام ااياةنام             

 يوم الصحافة الكردية ... 
ة
ّ
 للرأي والكلمة احلر

ً
 عيد

رنذ ع اا  ايسينياي  اعيتي د  اييفيعي يياي   ايسياي سيايم اايي ي ي ريايم اييكيادايم 

نيايسي    44اايكادست نام االحتف ء برن سبم اام ايصح رم ايكادام ايرصي دف ي ي 

ر  كل ع م  اها اياام ايذ  أُصدا  راه أال صحافم كادام ب سم " كادسيتي   

ر  قبل ا راا ر داد ردح  بداخ    االسار  ايُك اد ر  ساااي    0868" ع م 

رالم ك رم أ ك ل ايرن  اابع قم  دأع حزع اياح د  ايدار ااة  اييكياد  ري  

سااا  على اي ا م بأن ةم رختلفم بهذه اييريني سيبيم كيل عي م  ريفي  هيذه ايسينيم  

يعاد ايصح رم ايكيادايم  اٌقي ري  رينيظيري   اييحيزع اييعيدايد ري   002ايذكا، 

 ايرهاج ن   ااينداا   

 4102/    2/  42ر  رنة م عفاا  أقام رهاج   راكز  اام ايجيريعيم   -أ 

جنداا  بح اا جر هاا  ح  د ا يخيصياي   اةينيايم   –براق  جبل ق زقل  

 ااجتر عام ا   رام 

بدأ ايحفل بتاحاٍع ر  ر دراه قهار   اكليسيتي   بي سيم اييحيزع ييليحي ياا 

ايكاام اإةالق ايتحا   إيى أاااو االعالراا  اي يهيداء اإييى ريعيتي يلي  ايياأ  

ااي راا اايرف ادا  رنهم    م اياقاف دقا م صيريٍ  عيليى أاااو اي يهيداء   

 اأي ا  كلر    

إعالم ايحزع س جاادت  اياح د  ا ن اااز   رجلت  ايحااا ا بيا       -

 ر  قبل ايدكتاا رحرد عبدا عل   

جاائد س ك نا   اه   اا     هافا  ره   ڤه دنل     ري  قيبيل االعيالري   -

 رحرد بلا  

 ك تع صحف  رست ل   –ايدكتاا عبد ايرجاد  اخا  -

 كلرم حزع اياح د    ر  قبل سكاتااه ا ست ذ رح  ايدا   اخ آي    -

ذكا  ايكلر   رع ن  اام ايصح رم ايكادام ا جانه  اريعيةياي   ااقيعيهي  

ا اااا  االات  ء به  ر  ظل اح د  ايصف ايكاد    حاث اكز ايساد  ايخ 

 آي  على رس ئل سا سام ه رم  

تخلل  ايكلر   قااء  قص ئد  عياايم انيبيذ  عي  حياي   اييكي تيع ايصيحيفي  

 6على اد أزالم ايسلة            0664ايكاد  راسى عنتا ايذ  التال ع م 
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