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 النضـال مـن أجــل :

 .* رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا

 * الحريات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.

 * الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البالد.

إن أفضل تعريف لإلنسان أنه "حيوان ذو تاريخ"، فمن ال يتعظ من ”  2010 - 1947

 “.الماضي مستثمرًا إيجابياته ومتجنّبًا سلبياته، ال مستقبل له

 5102 -من رسالة مفتوحة لمثقفين مصريين كبار إلى الُكـرد 

عذب ... 
ُ
 شرقنا امل

 شرق النزاعات والثروات
 أمحد بوزان شهيد األرض وحب االنسان

كرر  بربرت  تري (بريربل  رن بر رد   –بعد عودته إلى قريته جرن ره ش 

النزوح، نظراً لتع قه بقريته  بقط ر(به وحبه لنابها، وفت الباعة الرترابرعرة 

، ترعررب البريرد (حر رد بروزان 0272/   01/72صباحاً يوم الثالثاء بتارير  

الرقةل عضو الهيرةرة الرقريراديرة لرحرزة الروحقردط الردير رقرراطرت   –  (بو عبدو 

عضرو فرت الرحرزة ج و خ يي الكرد  فت بوريا  يكيتتل برفقة البيد تب يم 

إلى حادث انفجار لغم (رضت كرانرم  ررترزقرة  الدي قراطت الكرد  البور ،

داعش قد خ فته ( ام  نزله، ليبقط االثنان شهداء ويرويا بد اةرهر را الرطرا ررط 

 (رب الوطن.

  3وقد نعم  نظ ة الحزة فت كوبانت والهيةة القيادية ل حزة             

الفرس، اليونان، الروم، العث انيين والروس ...  والكو 

وتي ورلنك، ق ة األبرد، برونرابررم ومريرر رم كرثريررون .. 

جذبهم بحر  ذه األرب الشرقية بأنهر ا و يا ها الدافرةرة، 

ف كثوا فيها و(ببوا ع يها  راكرز وإ رارام وزرعروا بريرن 

(  ها  ريدين و(تباع و(شاعوا فيها (فكاراً وثقافام، لرترشركري 

اليوم ب ج  ها، إضافة إلى  وروث شعوة ال نطقة نفربرهرا، 

ذاكرط  يرثرولروجريرة  رركربرة، وتراريرخراً  ر ريرةراً برالرنرزاعرام 

والحروة، حتى بام  ن الصعة عر رى  رذا الشررا برنراء 

كيانام خاصة دون تق ٍص لبعب ال ال ح  ن  رذا الرعرابرر 

 (و ذاك الغاز . 

ترا  رن  االنك يز والفرنبيين  م آخر قوتين عظ يتين  ررت

 ذا الشرا، فوقعتا فت بحره (يضاً، ال بي اكتشفوا بع و هم 

 ا فت باطنه  ن ثروام، فابتخرجوا  ن  رنراجر ره  رعرادنراً 

لصناعاتهم، و ن آباره نفطاً حرقرقروا  رن خراللره قرفرزط فرت 

حركة ال الحة والجرو، وطروروا بروابرطرتره حرركرة الرنرقري 

 والتنقي. 

شبه الجزيرط الهندية واليابان والركروريرتريرن فرت الشررا 

األقصى  ن جهتهم لم ي  كوا  صادر الطاقة، فبنو  رجرد رم 

الصناعت (يضاً ع ى  كنون الشرا األوبط الذ  لم يحاوي 

ب ا يكفت  ن (جي نهضة ذاتية، فارتهن إلرى عر رم الرغررة، 

 وتقنية الشرا.  

 نا... فت بالد  يديا والحوريين وآشور شر راالً، وبرابري 

و(كاد وب قيس جنوباً، التقى الشرا بالغرة وتزاوجا رمر راً 

عن (نف قاطنيه، ورمرم الرترنراقرب والرخرالف، فرت طرقرس 

كاثولريركرت ال طرالا بريرنرهر را، لركرت يبرتر رر  رذا الرزوا  

االبتراتيجت، يواظرة كري طررف عر رى تبرجريري حضروٍر 

(قوى فت  نافبٍة عبر التاري ، تطورم (حياناً إلى نرزاعرام 

كونية، تثور وتهد(، وتأخذ (شكاالً  خت فة، ولكن لرم ترنرترهرت 

 يو اً، ولن تنتهت قريباً.

فت الغرة، بحبرم الركرنريربرة رجراالترهرا  رن  رالعرة 

البيابة،  فبحة ال جاي ل  رسبربرام والر رنرظر رام لرترشريترد 

 2 جت عام ع ى  دى ف بفة الحياط،                      
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 شرقنا الُمعذب ... تتمة

وتاركًة ل بابة والر رفركرريرن  رهر رة ا ثرراء 

والتطوير. وفت (قصى الشرا، دشن مرانرد  

 دربة الالعنف، فأتم (كر رهرا وترخرر   رن 

برريررن صررفرروفررهررا تررال ررذط، نررجررحرروا فررت بررنرراء 

 جت رعرام  برالر رة (يضراً، رمرم ترعرقريردام 

الجغرافيا وتداخي األعراا وال عتقدام، لكرن 

فت شرقنا األوبط، ال زاي ال بجرد يرترصردر 

دور راعررت الررعرر رروم والررثررقررافررة، وال زالررم 

رجرراالترره يررفررتررون فررت البرريررابررة والرر ررجررترر رر  

بروايام (بو  ريرط و(حكام ابن تي ريرة، كر را 

لررو (ن الررجرر رري ال زاي بررفرريررنررة الصررحررراء 

 والبيف  ا برح بيد ال عارك !.   

االنقالة وثقافة بناء الذام ع رى (نرقراب 

اآلخر، ( بم ف بفة شرا (وبطية  رترجرذرط 

فت (ع اا (بنراةره، فرهري  رت ولريردط فر ربرفرة 

ا لغاء الال وتية ال ت حورط فت ثناةية الخيرر 

والشر الرترت (نرترجرهران، (م نرتريرجرًة لرهرجرونرة 

الثقافام ال تناقضة التت اكتربربرهران، (م (نرهرا 

  ن  ذه وت ك  عاً ن!. 

لرر رراذا لررم يررنررتررف  ررذا الشرررا فررالرربررفررة 

و فكرين وع  اء... برقردر  را (نرجرة ربرالً 

و(نبياء وخ فاءن، ل اذا بقت  ذا الشرا عنيفراً 

ع ى  رت التاري  رمم (شرعرار عر رر الرخريرام 

وحررافررظررت شرريررراز  ونرراظررم حرركرر ررم و ررال 

الررجررزيررر  فررت الررجرر رراي والررحررة والرر ررر(ط 

والحياطن، (لم يرحرن الروقرم لصريرامرة شررٍا 

يح ت ويحة الحياط بدالً  ن صناعة الر روم 

وتخ يرد الر روترى، ويررفر  (عرال راً  رن لرون 

الطبيعة والربي  بردالً  رن الررايرام البروداء 

( (برنراء الشررا  واألكفانن!.... (بة ة بيرترجررت

 ذام يوم فت طرحها ع ى اآلباء.

 لروحه الطاهرةاخلالد امساعيل عمر يف ذكرى رحيله اخلامسة 
ٌ
 لقيم ومبادئ راسخة ووفاء

ٌ
 ... استذكار

عاٌم ت و عام، َنشعر وُنقدر حجم الخبرارط 

التت آل نا بها الرحيي ال فاجئ البرن الشرعرة 

الكرد  البار الفقيد ابر راعريري عر رر رةريرس 

حررزة الرروحقرردط الررديرر ررقررراطررت الرركرررد  فررت 

بوريا، و كذا نحيت  ناببة رحي ه كي عرام، 

لنكون فت  حطام نضالية جديدط بحد ذاتهرا، 

وفت  ذا العام كان ل بيد  رحرت الرديرن شرير  

،  رذا كلململة و لا بكرتريرر الرحرزة   –آلت 

 نصها:

" فررت الررثررا ررن عشررر  ررن تشررريررن (وي 

فت  دينة قا ش ت، تروقرف قر رة ابرن  0272

الشعة الكرد  البار ابر راعريري عر رر الرذ  

كان رةريربراً لرحرزة الروحقردط الردير رقرراطرت 

الكرد  فت بوريا ع ى  دى قرابة عرقرديرن، 

جناح ال ستر رر   –و ن قب ه بكرتيراً ل بارتت 

، حرريررث ( ضررى عرر ررره دفرراعرراً عررن 7811

قضية شعبه الرعرادلرة،  رخر رصراً فرت  رهرنرتره 

س فرت  ردارس الرقرا شر رت، و روضر   ك درت

احتراٍم وثقة لدى ال كونين العربت والبريران 

ك دوآشور  فت ع وم  حافظرة الرجرزيررط   –

الحبكة،  تواضعاً فت تعا  ه  ر  اآلخرر،   –

واقعياً و تزناً فرت ترنراولره لر رشرأن البريرابرت 

 عا ًة والبور  خاصًة.

ب وكة جناةز   رهريرة كران قرد وور  

جث انه الثرى فت  برقرط ر(بره قرريرة  قرره 

قو ل، حيث (لقيم ك  ام  عبرط إثر  ررابرم 

جم بك  ة حزة الفقيد، تال ا إحيراء  الدفن توت

 ررنررابرربررتررت األربررعرريررنرريررة و رررور عرراٍم عرر ررى 

الرحيي، حيث تقاطرم فت حينها ع ى خي رة 

الررعررزاء حشررود مررفرريرررط ووفررود األحررزاة 

البروريرة عر رى اخرترالف  شراربرهررا وكرذلررك 

الفعاليام ال جت عية والثقافريرة فرت الرجرزيررط 

ورجاي دين (فراضري  بر ر ريرن و بريرحريريرن 

وإيزديين، ليتحوي اليوم ضريرح الرفرقريرد إلرى 

 ع ٍم  ن  عالم الرترارير  الر رعراصرر لرنرضراي 

 الُكقرد فت بوريا.

    رور خ بة (عوام ع ى رحيي الفقيد 

اب اعيي ع ر و ا شهدته بروريرا وال ترزاي 

 ن ( واٍي وعذابام، وخيُر وفاٍء له ولجر رير  

الراح ين ولد اء الشرهرداء، (ن نرجردد الرعرهرد 

دون تردد لر رواصر رة الردفراع عرن قضريرترنرا 

القو ية وا نبانية العادلة، يحدونا األ ي برأن 

ج ي  (عضاء و رسيرد  حرزبرنرا و رنرظر راتره 

يبقى لهم شرف االبت رارية فت الع ي رمرم 

الحصار وال حن واالمتراة. وك ا قاي (حرد 

القادط التاريخيين:  يبقرى ا نبران (قروى  رن 

 الدبابة ألنه صانعهال.

تررحرريررة وٍد واحررترررام لررجرر رريرر  الرررفرراا 

 واألصدقاء (ين ا كانوا.

الرر ررجررد لرر رر رردافررعرريررن عررن قضرريررة البرر ررم 

 والحرية وال باواط.... والخ ود ل شهداء. 

 ". 0272/ 72/ 71عفرين 

 

  ي قره قوي

(حيم  نظ ام الجزيرط لحرزة الروحقردط 

الررذكرررى البررنررويررة  71/72/0272بررترراريرر  

الخا بة لرحيري رةريرس الرحرزة الر رنراضري 

 برقرط ”  اب اعيي ع ر، فت قرية قره قرو  

التابعرة لر رديرنرة الردربرابريرة، ”  ر(س الراحي 

حيث توافد إلى ضريح الرخرالرد الر رةرام  رن 

رفاا و ناصر  و سيد  الحرزة و ر رثر رت 

 12 نظ ام ال جت   ال دنت ووجهاء       

 ”في قره قوي ” 
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 أحمد بوزان شهيد ... تتمة

رحيي (بو عبدو فت بيرانرام ربر ريرة، حريرث 

 جاء فت نعوط القيادط:

 " شعبنا يفتقد ابنه البار 

، ( ضرى 7821الرفيا (بو عبردو ترولرد 

(كثر  ن ثالثة عقود  رنراضرالً فرت صرفروف 

حررزبرره، حررريصرراً عرر ررى عررالقررام وديررة 

وصداقام وابعة    الر ركرون الرعرربرت فرت 

الرقة وتي ابيب، و تح الً ل بسولريرة قريرادط 

التنظيم (كثر  ن دورط، مادر    (برته إلرى 

إق يم  كردبتان العراا بعد اجتياح قريته  ن 

، ُكر رف برردارط -داعرش  –قبي تنظيم الردولرة 

 نرظر رة الرحرزة فرت ا قر ريرم حرترى انرعرقراد 

 ست ر ا األخير، وكان قد عاد  رسخرراً إلرى 

قريته  عرادط ترأ ريري  بركرنره األصر رت فرت 

  جرنى ره شل. 

الوقم الرذ  نرودع فريره الررفريرا  إننا فت

(ح د بوزان إلى  ثواه األخير نعز  (نرفربرنرا 

وجرر رريرر  الرررفرراا واألصرردقرراء فررت الررداخرري 

والخار  وج ي  (فراد (برته وذويه، ونرديرن 

ونشجة ا ر اة بكافة  ظا ره و خر رفراتره، 

وندعو (بناء ال نرطرقرة إلرى تروخرت الرحريرطرة 

 والحذر لتالفت تكرار حوادث   اث ة. "

ونظراً ل ظرروف األ رنريرة االبرترثرنراةريرة  

اقتصرم  رابم تشيي  جرنرازط الشرهريرد (برو 

عبدو ع ى حضور ج ٍ   ن رفاقه و حبريره، 

حيث ور  الرثررى فرت  برقرط ر(بره، وقرد 

رحة البيد اب اعيي  رحر رد برابرم الرحرزة 

بالحضور ودعا م لر روقروف دقريرقرة صر رم 

ع ى روح الفقيد و(رواح ج ي  الشهداء، ك ا 

(لقى البيد  ب م شير  حبرن عضرو الر رجرنرة 

البيابية لر رحرزة كر ر رة، ركرزت فريرهرا عر رى 

خصاي و ناقة الفقيد وقيم و بادئ النضراي، 

 ذكراً (ن الراحري وعر رى  ررت عرقرود كررس 

حياته ل دفاع عن قضية شعبه العادلة. بريرنر را 

 ُدفن الشهيد اآلخر فت قرية (مبش.

 ذا وقد توافد ج وع ال عزين  ن ( رالرت 

وشخصيام اجت راعريرة وثرقرافريرة وفرعرالريرام 

و(حزاة وقوى بيابية  خت رفرة إلرى ( راكرن 

العزاء فت كوبانت وعرفرريرن وبرر  كرانريره 

والرردربررابرريررة وعررا ررودا وقررا شرر ررو وديررريررك 

  وب بادرط كري ة  رن ادارط  رخريرمو ولير، 

colombosstreße لالجرةريرن فرت  رديرنرة

 انهايم األل انية (قيم عزاء ل شهيد برحرضرور 

ابنته نركز وزوجها  ظر روم وحرفريرده  راد  

(زاد برروزان وعرردد  ررن إدارط الرر ررخرريررم  ررن 

الص ية األحر رر و برسوي حرقروا ا نبران 

فت ال خيرم و شراركرة عردد  رن الرالجرةريرن. 

وكان الفتاً لالنتباه حجم ونروعريرة الرحرضرور 

إق يم كرردبرتران الرعرراا   -فت  كتة  ولير 

ل رحرزة  رن (حرزاة كررديرة وكرردبرترانريرة 

وشخصيام وطنية ل را لر رراحري  رن  رحربرة 

وعالقام قرد ربرا را (ثرنراء ترواجرده  رنراك. 

وزار وفد رب ت  ن قيادط الرحرزة بررةرابرة 

ناةة بكرتيره األبتاذ  صطفى  شاي  قربرر 

 الشهيد و(لقى ك  ة  عبرط فت رحي ه.

ك ا وردم العشرام  ن برقيام الرعرزاء 

 فت الداخي والخار ،  ن بينها:

 برقية تعزية

 الر يق المناضل محي الدين شيخ آلي

سلكللرتلليللر حلزب الللوحللد  اللديللمللقللرا للي 

 الكردي

الر اق  ي الهيئة القيادية لحزب الوحد  

 الشقيق

لألبف ت قينا نبأ ابتشهاد الررفريرا احر رد 

بوزان القياد  فت حزبكم الشقيا فت  رديرنرة 

كر  ببت اثر تفرجريرر لرغرم زرعرتره الرقروى 

الظال ية وع ى اثر ا ابتشهد فرقريرد حرزبركرم 

ال ناضي (ح د والتحا بقوافي الشهداء، كر را 

خبرنا فت كت ة احزاة ال رجعية البريرابريرة 

الكردية كادراً  تقد ا ع ي لبرنروام طروير رة 

إنرنرا .  كربا حياته فت خد رة قضريرة شرعربره

بابم قيادط كت ة ال رجعة البيرابريرة الركررديرة 

نبعث إليكم و ن خاللكم الى عراةر رة الشرهريرد 

وكافة كوادر و(عضاء حزبكم بأحرت التعراز  

  .الق بية

وابركرنره   تغ د هللا الفقيد وابر  رحر رتره،

فبيرح جرنراتره، و(لرهرم ( ر ره وذويره الصربرر 

 والب وان

 انا هلل وانا اليه راجعون

  0272|72|01قا ش و 

 كتمة أحزاب المرجعية السياسية 

  ي سوريا

 إنا هلل وإنا إليه راجعون

كفى كفى تعز  نفبها و واطنت بوريرة 

ورفاا الفقيد فت حزة الوحدط الردير رقرراطرت 

الكرد  البور  وال ت بك بأن بروريرة بر رد 

الررجرر رريرر  و ررن كرري الررقررو رريررام واالثررنرريررام 

والطواةف، ونعز  آي الفقيد بانتقاي الشرهريرد 

لقد دفر  . (ح د بوزان إلى جنة الخ د إنشاءهللا

الشعة البور  بكافة  كوناته ث ناً مالياً  رن 

(جي الحصوي ع ى الحرية والكرا ة والحياط 

األفضي، كان ذلك  ن ز رط شربراة (برنراءه، 

و ازاي الشرعرة البرور  يردفر  الرثر رن  رن 

حياته وقوم يو ه إلرى (ن يرترحرقرا الرنرصرر 

ال سزر وتبتعيد بورية  كانتها وعرنرفروانرهرا 

 . تحم الش س

إنا هلل وإنا إليه راجعون، رحم هللا الرفرقريرد 

و(بكنه فبيح جرنراتره، و(لرهرم ( ر ره ورفراقره 

و حبيه الصبر والثبام ل حفاظ ع ى بروريرة 

 . الواحدط

 حركة كفى كفى -الدكتور عاصم قب ان 

01/72/0272                         4 

 “قبر الشهيد أبو عبدو في قرية جرن ره ش”

 ”العزاء في ألمانيا ” 

 ”العزاء في هولير ” 
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 أحمد بوزان شهيد ... تتمة

الر يق المناضل محي الديلن شليلخ آللي 

  المحترم

سللكللرتلليللر حللزب الللوحللد  الللديللمللقللرا للي 

 ) الكردي  ي سوريا ) يكيتي

ببالغ الحزن واألبى ت قينا نبرأ ابرترشرهراد 

الرفيا اح د بوزان عضو الهيةة القيادية فرت 

حزبكم الشقيا فت  دينة كر  ببت، بابر رت 

وبابم اعضاء الر ركرترة البريرابرت والر رجرنرة 

الررقرريرراديررة لررالتررحرراد الررقررو ررت الررديرر ررقررراطررت 

نربرعرث الريركرم و رن  YNDK الكوردبترانرت

خاللكم الى قيادط حزة   يركريرترت ل وعراةر رة 

الشهيد وكافة كوادر واعضاء حزبكم الشقيرا 

بأحر تعازينا الق بية. نعزيكم ب صابكم الجر ري 

ونشارككم (ل كم وحزنكم، نط ة  رن هللا ان 

يتغ ده برح تره ويرجرعري  رثرواه الرجرنرة و(ن 

 .ي ه كم الصبر والب وان

ال جد والخ ود لر رشرهريرد احر رد بروزان  _

ولرركررافررة شررهررداء طررريررا حررريررة وابررتررقررالي 

  .كوردبتان

الخز  والعار لإلر ابريريرن ولرجر رير   _ 

  .(عداء كورد وكوردبتان

 أخوكم

 غفور مخموري

 السكرتير العام

لالتحاد القومي ا لديمقرا ي 

  YNDK الكوردستاني

 جنوة كوردبتان -(ربيي 0272 / 72/ 17

-----------------------  

اإلخلللو   لللي قللليلللاد  حلللزب اللللوحلللد  

 :الديمقرا ي الكردي ) يكيتي) المحترمون

تقب وا خالص تعاز  الق ربريرة برابرترشرهراد 

ال ناضي اح د بروزان الرعرضروالرقريراد  فرت 

حزبكم، جراء انرفرجرار لرغرم  رزروع خر رفره 

عصابام االٍر اة، لركرم ولرذويره ولر رحربريره 

ولج ا ير حزبكم الصبر والب وان، ول شهيرد 

الررحرر ررة والرر ررجرد والررخرر رود، ولررإلر رابرريرريررن 

 والقت ة اْلِخْز  والعار

 اخوكم خيرالدين مراد

--------------------------- 

(ح رد بروزان   (بروعربردو ل عضرو فرت 

الهيةة القيادية لحرزة الروحردط الردير رقرراطرت 

الكورد  فت بوريا بقط ضرحريرة ا ر راة 

الرر ررترروحررش الررذ  يررزرع الرر رروم ويررحررصررد 

األرواح. " بحزن و(لم قر(م خبر ابتشرهراده 

ع ى (ثر انفجار لرغرم زرعرتره داعرش وبرط 

قررريرررترره الررترررابررعرررة 

 "لكوبانت

لررره الررررحررر رررة 

والرررر ررررغررررفرررررط .. 

ولرررفرراقرره و ررحرربرريرره 

و(صدقراةره وأل ر ره 

و(والده الررررحرررريرررراط 

 .والصبر والب وان

إنا هلل وإنا إلريره 

 راجعون

   أحمـــد قاســـم

------------------------  

 برقية تعزية

إننت (توجره لرإلخروط فرت حرزة الروحردط 

الدي قراطت الركررد  فرت بروريرا  يركريرترتل 

برحيي رفيقهم القياد  (حر رد بروزان بروزان 

(بو عبردو عضرو الرهريرةرة الرقريراديرة لر رحرزة 

 بسوي  نظر رة الررقرة، والرذ  فرقرد حريراتره 

، وذلك نرتريرجرة لرغرم  01/72/0272بتاري  

(رضت خ تفه تنرظريرم "داعرش" ا ر رابرت .. 

وإننت بهذا ال صاة الج ي (توجه إلى عراةر رة 

الفقيد وإلى ا خوط فت حزة الوحردط _قريرادًط 

وقواعد_ بأحر التعاز  الرقر ربريرة ونرأ ري (ن 

تكون آخر  صرابركرم، فركري الروفراء لرذكررى 

الرفرقريررد الرراحري ولركرم الرعرزاء (يررهرا ا خرروط 

واألخوام ج يرعراً والرخرز  والرعرار لر رقروى 

التكفيرية الظال ية فت ال نطقرة .. وبريركرون 

(ولةك األبناء البررط وا خوط الرذيرن ضرحروا 

بحياتهم،  شاعي نور لشرعربرنرا عر رى دروة 

الررخررالص  ررن جررور ا بررترربررداد والررطررغرريرران 

 .وصوالً إلى يوم الخالص والحرية

 الكاتب بير رستم

------------------- 

 ب اقة شكر

تتقدم الرهريرةرة الرقريراديرة لرحرزة الروحقردط 

الدي قراطت الركررد  فرت بروريرا  يركريرترتل 

بالشكر واال رترنران إلرى جر رير  الر رنرظر رام 

واألحرزاة البريررابرريرة و رر رثرر ررت الررفررعرالرريررام 

الثقافية واالجت اعية وج ي  الذين عبتروا عن 

تعازيهم برحيي عضو الهيةة القيادية لحرزبرنرا 

الررقرةل،   –الشهيد (ح د بروزان  (برو عربردو 

بواًء برالرحرضرور الشرخرصرت إلرى  رجرالرس 

العزاء (و عبر البرقريرام ووبراةري االتصراي 

األخرى،  عا دين الرجر رير  عر رى  رواصر رة 

العر ري وبرذي كري الرجرهرود  رن (جري البر رم 

 0272/  77/ 7والحرية وال باواط.        

 “الشهيد تسليم” 
 ”العزاء في عفرين ” 

 ”العزاء في سري كانيه ” 

 ”العزاء في الدرباسية ” 

 بيان إعالن االدارة الذاتية 
 يف كري سبي )تل أبيض(

اجررترر رر   ررجرر ررس األعرريرران بررترري ابرريررب 

وبأم بية (عضاةره ونراقرش جردوي األعر راي 

الرر ررقرررر وخررر  بررالررقرررارام والررترروصرريررام 

 : التالية

إن الشررعررة البررور   صررر عرر ررى  -7

انهاء األز ة البروريرة وإعرادط الرحريراط لرهرا 

ع رى يرد البروريريرن، رافضريرن الرتردخرالم 

 .الخارجية فت شسونها الداخ ية

إن الشررعررة البررور   ررس ررن بررقرريررم  -0

و بادئ و فا يم الدي قراطريرة وبرنراء وطرن 

يتب  ل رجر رير  وبركري  ركرونراترهرم وضر ران 

العيش ال شترك والركرريرم لركري البروريريرن 

وب ا يض رن احرتررام  ربرد( (خروط الشرعروة 

 .والتعايش الب  ت

و(ن تري (برريرب ترترطرر ر  (ن تركررون  -1

ن وذجاً لهذا الفكر الدي قراطت و رنرارًط فرت 

 ذا البياا و رو الرعريرش برحرريرة وكررا رة 

 5و باواط بين كافة ال كونام              
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ترجمة من األلمانية للملعلربليلة بلتلصلر :  -

مللاجسللتلليللر  للي  -جللوان  للدا  الللديللن حللمللو

 العالقات الدولية.

نص الربالة الترت وجرهرهرا رةريرس جر رعريرة 

الدفاع عن الشعوة ال هددط إلى الر ربرترشرارط 

 .أنجيال ميركلاألل انية 

 سيدتي المستشار :

نت نى  ن حضرتِك فت  حادثتك  ر  رةريرس 

 أحللمللد داوود اوغللمللوالرروزراء الررتررركررت 

فرت  رجب  ليلب اردوغلانوالرةيس التركت 

عررطرر ررة نررهررايررة األبرربرروع الرر ررقرربرري (ن تررحررِث 

الحكو ة التركية ع ى إنهاء الرقر ر  وبريرابرة 

االضطهاد تجاه الُكرد فت ب د م، و(يضاً فرت 

بوريا وع ى الرفرور. ويررجرى حرثرهرم عر رى 

العودط إلى الحوار وإيجاد حي ب  ت ل قضيرة 

 الُكردية.

إنَّ الدعم الر روجبرترت لر رحركرو رة فرت انرقررط 

لرر ررجرر رراعررام االبررال رريررة ال يضرررت فررقررط 

بال واطنين فت بروريرا، والرعرراا، ولريربريرا، 

و صررر، ولرركررن (يضرراً يضررعررف الررتررعررايررش 

 الب  ت فت تركيا.

و ن البديهت، (نَّ الرهرجر رام الرد رويرة الرترت 

حرردثررم فررت (نررقرررط البرربررم الرر رراضررت فررت  

قرتريري  722خ تَف  ا يقارة  7207200272

شخص جريرح  رت نرتريرجرة  222و(كثر  ن 

 لهذه البيابة.

 نظ ة حقوا االنبان لدينا ق قة ع رى حرزة 

، األ رر الرذ  HDPالشعوة الدي رقرراطرت 

يعنت الخوف  ن عودط العنف بريرن الرجريرش 

التركت وحزة الع اي الُكردبتانرت، خراصرًة 

 (ن اردومان  بسوي عن ذلك.

 كنا قريبين  رن الرتروصري إلرى حري، وكران 

ع  ية البالم قرريربرة جرداً، ولركرن برعرد ذلرك 

خاة اردومان آ النال  رذا  را اشرتركرى  رنره 

 HDPرةيس حزة الشعوة الدي رقرراطرت 

فت  قرابر رة صرحرفريرة  صالح الدين دميرتاش

 .قبي وقوع الهج ام ال روعة فت (نقرط

يجة إيقاف ال زيد  ن التصعريرد فرت ترركريرا 

وع ى الرفرور. لرقرد (نرهرى الررةريرس الرترركرت 

 فاوضام البالم  نُذ (شرهرر، ويررد برعرنرف 

ضد م: ال  ث ين الُكرد ال نتخبين دي قرراطريراً 

يتعرضون لالضطهاد،  واق  حزة الرعر راي 

الُكردبتانت تقصف فت  ناطا الحكم الرذاترت 

بُكردبتان العراا، وال عابر الرحردوديرة إلرى 

ال ناطا الُكردية فت ش اي بروريرا ال ترزاي 

 عزولة، حيث لجأ إليرهرا  رةرام اآلالف  رن 

النازحين اآلشوريين ال بيحيين البروريريرن، 

واليزيدين، واألر ن، والُكرد، والعرة الذين 

 IS رربرروا  رن إر رراة الرردولررة ا برال رريررة 

 .والذين يبحثون عن األ ان

واآلن (ردومان يهدد الُكرد فت دولة  جاورط 

 ع نيًة.

يتوجة ع ى (ل انيا و(وروبا (ال تتبرا رح  ر  

 ذه ا جراءام التعبفية والعنيفة لر رحركرو رة 

 التركية.

الرجاء عدم ترك الُكرد واألقر ريرام األخررى 

 .فت وض  حر 

وبالرمرم  رن (نَّ (ردومران يبرترطرير  قرطر  

الطريا عن الالجةين نرحرو الرغررة، إال (ن 

ذلك بيعتربرر وبرير رة ضرغرط عر رى (لر رانريرا 

 و(روبا فت قبوله ا بيابة عداء تركيا ل ُكرد. 

و ذا يغذ  دوا ة العنرف فرت ترركريرا: و رذا 

بيسد  بردفر  حرزة الرعر راي الرُكرردبرترانرت 

 لالنتقام الد و .

 سيدتي المستشار :

 ررن فضرر ررِك تررطرررقررت فررت  ررحررادثررتررك بررقرروط 

ل وضوع: الحدود الرترركريرة وفرترح الر رعرابرر 

ل حياط وإ دادام ا ماثة فت ال ناطا الُكرديتة 

 ن ش اي بوريا. فرذا فشي ذلرك فرأنَّ كرثريرر 

  ن الناس بوف تهرة إلى (وروبا.

بررنرركررون  رر ررتررنرريررن لررِك كررثرريررراً عررنررد اخرربررار 

 حضرتكم لنا الجهود التت تبذلونها.

رد يف وضع حرج
ُ
 الرجاء عدم ترك الك

 تيلمان تسولش

 رئيس جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة

 بيان إعالن االدار  ... تتمة

والتخ ص  رن الرفركرر الرترعرصربرت 

 .وإقصاء اآلخر

إن تي ابيب  دينة بورية  -4

 ررس ررنررة برر رربررادئ الررديرر ررقررراطرريررة 

الذاتية، و(نهرا برتر رترزم فرت إدارط 

شررسونررهررا كررونررهررا تضرر ررن حررقرروا 

ج ي  ال كونام  ن عررة وكررد 

وآر ن ،ترك ان لر رعريرش الركرريرم 

والرر رربرراواط برريررن جرر رريرر  فررةررام 

 .الشعة

تبنى  ج س األعيان نرظرام  -2

ا دارط الذاتية وتبعيتها إدارياً إلرى 

 قاطعة كروبرانرت كرونرهرا األقررة 

جغررافريراً و(نرهرا لريربرم كرانرترونراُ 

 . بتقالً 

(قرت  ج س األعريران  رنرح  -6

الررثررقررة لرر ررجرر ررس ا دارط الررذاترريررة 

واعت اد  بد( الرةابرة الر رشرترركرة 

وت نى لهم الرعر ري وفرا  رعرايريرر 

ا دارط الررذاترريررة ودون االخررالي 

 .ب فهو ها الدي قراطت

(قرت  ج س األعيان توبير   -1

و شاركة (كبر عردد  رن  ر رثر رت 

الشررعررة وإشررراك الرر ررر(ط بشرركرري 

فاعي وجد  ب ا لها  ن دور راةد 

فت الحياط وقدرتها ع ى (ن تركرون 

 .شريكاً فت كي  جاالم الحياط

 حفل فني يف قامشلو
/  72/   0فت قاعة ب ي ان آد  ب دينة قا ش و، يروم الرجر رعرة 

حرزة الروحقردط الردير رقرراطرت   –، (قا م  نظر رة الر رر(ط 0272

الكرد  فت بوريا  يكيتتل حفالً فنياً بحضور ج رٍ   رن الرنربراء 

واألطفاي، حيث بد( بالوقوف دقيقة ص م ع ى (رواح الشرهرداء، 

بترحية  ن ال قد ة زيرين، تاله إلقاء ك  ة الر رنرظر رة  رن قربري 

الرفيقة  يوان حبين بدر، ثم تتالرم الرفرقررام الرفرنريرة  رن فررقرة 

"كولي كن بهار " ال كونة  ن  ج وعة  ن األطفاي، بركريرترشرام 

 برحية ودبكام فولك ورية وقصاةد شرعرريرة، وشرارك كري  رن 

 ."ريزان وآ ين" ب ج وعة  ن االمانت الج ي ة فت ختام الحفي

 ذا النشاط (دخري الربرهرجرة واأل ري فرت نرفروس الرحراضرريرن 

واألطفاي  نهم ع ى وجه الخصوص فت (جرواء بروريرة ترطرغرى 

 ع يها (صوام ال عارك و( واي ال وم والد ار.



 
 6 قضايا وطنية

 ك7672 -م  7102/  تشرين أول 762العـدد/       YEKÎTÎالوحـــــدة             

 بيان فيينا األول خبصوص سوريا
ال جت عون فت فيريرنرا فرت الرثرالثريرن  رن 

و م الصيرن و صرر  -(كتوبر تشرين األوي 
واالتحاد األوروبت وفرنبا و(ل انريرا وإيرران 
والعراا وإيطاليا واألردن ولربرنران وعر ران 
وقرررطرررر وروبررريرررا والبرررعررروديرررة وترررركررريرررا 
وا  ارام وال   كة ال تحدط واأل م ال رترحردط 

الرترقروا   -”ل الر رشراركرون “ والواليام ال تحدط 
لبحث الوض  الرخرطريرر فرت بروريرا وبربري 

 .إنهاء العنف فت (قرة وقم   كن
و(جرى ال شاركون  نراقشرام صرريرحرة 
وبناءط ش  م القضايا الررةريربريرة. وال ترزاي 
توجد خالفام جو رية بين الر رشراركريرن إال 
(نهم توص وا لترفرا رم  شرتررك عر رى الرنرقراط 

وحدط بوريا وابتقاللها وبرال رة  -7  :التالية
 .(راضيها و ويتها الع  انية ( ور (بابية

 . سببام الدولة بتظي قاة ة -0

حقوا كي البوريين يجة حر رايرترهرا  -1
بصرررف الررنررظررر عررن الررعرررا (و االنررترر رراء 

 .الدينت
ضررررورط تبرررريررر  كررري الرررجرررهرررود  -4

 .الدب و ابية  نهاء الحرة
ض ان وصوي ال نظ رام ا نبرانريرة  -2

لكي  ناطا بروريرا وبريرعرزز الر رشراركرون 
الدعم ل نازحين داخ يا ولرالجرةريرن ولر ربر ردان 

 .ال بتضيفة
 .ال شاركون -6
 0270فت إطار الع ي ببيان جنريرف  -1

فررن  0771وقرار  رجر رس األ رن الردولرت 
ال شاركين وجهروا الردعروط لرأل رم الر رترحردط 
لج    ر رثر رت الرحركرو رة والر رعرارضرة فرت 
بوريا فت ع  ية بيابية تفضت إلى تشركريري 
حكو ة ذام  صداقية وشا  ة ومير طاةرفريرة 
ع ى (ن يعقة تشكي ها وض  دبرترور جرديرد 

وإجررراء انررتررخررابررام. ويررنرربررغررت إجررراء  ررذه 
االنترخرابرام ترحرم إشرراف األ رم الر رترحردط 
ب وافقة الحكو ة وبالرترزام (عر رى الر رعرايريرر 
الدولية ل شفافية وال حاببة و(ن تركرون حررط 
نزيهة يحا لكي البوريين و نهم ال غتربرون 

 .ال شاركة فيها
بوريا  ت الرترت تر ر رك وترقرود  رذه  -1

الع  ية البيابية والشعة البرور   رو  رن 
 .يحدد  بتقبي بوريا

ال شاركون و رعرهرم األ رم الر رترحردط  -8
بيدربون ترتيربرام وترنرفريرذ وقرف  طرالا 
النار بكي (نحاء البالد يبد( فت ترارير   رحردد 
 .وبالتواز      ذه الع  ية البيابية الجديدط

ويعكف ال شاركون فرت األيرام الر رقربر رة 
ع ى تضييا  وط الخالفام ال تبقيرة والربرنراء 
ع ى نقاط االتفاا. ويجتر ر  الروزراء خرالي 

 .اببوعين ل واص ة  ذه ال باحثام

 

عقدم الرهريرةرة الرقريراديرة لركرتر رة 

(حزاة ال رجرعريرة البريرابريرة الركررديرة فرت 

بروريررا اجرترر رراعررهرا االعررتريرراد  فررت  ررديررنررة 

حريرث برد(  04/72/0272القا ش ت بتاري  

االجت راع برالروقروف دقريرقرة صر رم اجرالالً 

ألرواح شهداء الركررد وكرردبرتران وشرهرداء 

الحرية والكرا ة فت كي  ركران وكران عر رى 

 :جدوي األع اي ج  ة  ن ال واضي 

  ي الوضع التنظيمي: 

وقف الحضور  طوالً عر رى  رذا الربرنرد، 

قيِّم ع ي ال جان ال حر ريرة والرهريرةرة الرقريراديرة 

خالي الفترط الواقعة بين االجتر راعريرن وذلرك 

 ن خالي التقارير الواردط  ن تر رك الر رجران 

والهيةة ا دارية ولجنة ا شراف والر رترابرعرة 

جم باتخاذ القرارام التالية  :وتوت

ال وافقة ع ى تشكيي لجنة  ح ية فرت  -7

 ب دط  (بو رابينل.

تشكيي ال جان الفرعية فت كري  رن / -0

كوبانت، عفرين، اقر ريرم كرردبرتران، ترركريرا، 

(وربا، لبنان/ خرالي  ردط ز رنريرة برحريرث ال 

 .تتجاوز اببوع

تشكيي لجنة  عداد  شروع بررنرا رف  -1

بيابت بحيث يراج  كي  ر رثري  ررجرعريرتره 

الحزبية  برداء الر رالحرظرام والر رقرتررحرام 

وعند االبتك اي تقدم لقيادط الكت ة ل رترصرديرا 

وتعتبر  بودط وثيقة بابم الكت ة ثرم ترعررب 

ع ى األحزاة الكردية والفعاليام ال جت عيرة 

والشخصيام ال بتق ة لتكون (خريرراً  برودط 

 .وثيقة  طار جا   وشا ي

تنبيا لقاء    رةابة ا دارط الذاتريرة  -4

ل ناقشة ال نا ف الدرابية ل صرفروف الرثرالثرة 

 (وي، ثانت، ثالثل ل تع يم األبرابرت وكرذلرك 

 .الشأن التربو  والتع ي ت بشكي عام

ابررترر رررار الرر ررقرراءام البرريررابرريررة  رر   -2

األحررزاة الرركرررديررة الشررقرريررقررة والرروطررنرريررة 

 .البورية

  ي الوضع السياسي: 

نرراقررش الررحررضررور آخررر الرر رربررتررجرردام 

والتطورام البيابريرة وخراصرة األز رة فرت 

البالد والتت تزداد بوءاً وتعقريرداً يرو راً برعرد 

يوم و نها ظا رط الهجرط الرترت لرم يشرهرد را 

التاري  الر رعراصرر وخراصرة فرت الر رنراطرا 

الكردية والتت بتحدث تغيريرراً دير رومررافريرا 

إن ابت رم بهذا الشكي ( ا بالنببة لر رتردخري 

الروبت كان واضحاً  نذ البدايرة (ن روبريرا 

لن تتنازي عن  صالحهرا فرت شررا الربرحرر 

األبيب ال توبط وعرن دور را فرت بروريرا 

وال نطقة وجاء تدخ ها ال باشر برعرد ترنرا رت 

نفوذ ا ر اة وقوى التكفير وبيطرتها ع ى 

 باحام  ن بوريا وتهديد ا ال باشر لنظرام 

البعث و حراوالم البريرطررط عر رى  رنراطرا 

نفوذه، بادرم روبيا إلرى ترعرزيرز وجرود را 

العبكر   ن خالي القصف الجو  ال كرثرف 

عرر ررى  ررواقرر  داعررش والررنررصرررط وبررعررب 

 .الفصاةي األخرى

وبيبا م (  تفا م ( ريكرت روبرت فرت 

 وضوع  كافحرة ا ر راة وربرم خرارطرة 

طريا ألز ة بروريرا خراصرة برعرد االترفراا 

الرر ررعرر ررن  رر  إيررران وتررولررت الرردبرر ررو ررابرريررة 

الروبية الحوار    النظام و خت ف (طريراف 

ال عارضة ولكن إج اال نقوي (ن الرتردخرالم 

الخارجية بالشأن البور  (ضرم برالروضر  

العام  نذ بدايام األز ة بواء كران الرتردخري 

فت جانة النظام (و إلى جرانرة الر رعرارضرة 

 . البيابية العبكريةل

وكذلك (بدى الحضور ق قهم ع ى  ا آلرم 

إليه األوضاع فت اق ريرم كرردبرتران وطرالربرو 

األشقاء فت األحزاة الكردبرترانريرة الشرقريرقرة 

بذي كي الرجرهرود لرحري الرقرضرايرا الرخرالفريرة 

وال باةي الشاةكة بالحروار األخرو  الرهرادئ 

 يجاد حي توافقرت يررضرت الرجر رير  و(دان 

االجت اع الشوفينريريرن األترراك وترهرديرداترهرم 

الرر ررتررواصرر ررة و ررن فررت فرر رركررهررم  ررن ر رروز 

ال عارضة وتصريحاتهم ال عادية لط وحرام 

الشررعررة الرركرررد  فررت برروريررا وحررقرروقررهررم 

 .ال شروعة

و(كد الحضور (ن (فضي الخيارام لرحري 

األز رة فررت برروريرا تررترر ررثرري بررترروافررا دولررت 

وإق ي ت ع ى خارطرة طرريرا ترحرم  رظر رة 

األ رم الرر رترحرردط وعرر رى البرروريريرن وقروا ررم 

الوطنية الدي قراطية البرحرث عرن بربري  رن 

شأنها اعادط الدور لر ربريرابرة ولرغرة الرحروار 

والتواصري وقربروي اآلخرر لربر رورط  شرروع 

بيابت توافقت، وتأ يي نخبة خيرط بريرابريرة 

واجت اعية وثقافية تع ي    الجهود الردولريرة 

ل كافرحرة ا ر راة وترأخرذ دور را فرت نربرذ 

العنف واالر اة ووقف شالي الدم والرعر ري 

 .لبناء دولة الحا والقانون

كتمة أحزاب المرجعية السياسية 

 الكردية  ي سوريا

 04/72/0272القا ش ت 

 بــالغ
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 مؤتمر الشهيد أحمد بوزان 

بحضور بعب وبراةري ا عرالم، انرعرقرد 

ال ستر رر الرخرا رس لرداةررط  ديرركل لرحرزة 

الوحدط الدي قراطت الكرد  فت بروريرا يروم 

م. فرررت صرررالرررة 12/72/0272الرررجررر رررعرررة 

   وزيرنل بركرركرت لركرت، بررشرراف نراةرة 

بكرتير الحزة االبرتراذ  صرطرفرى  شراير  

والبادط حبين بدر و خبام  رحر رد عضرو  

الهيةة القيادية، وحضرور وفرود  رن (حرزاة 

وقوى بيابية و  ث ت فرعرالريرام  رجرتر رعريرة 

وثررقررافرريررة، وحشررد  ررن شررخررصرريررام وطررنرريررة 

 : بتق ة، تحم الشعارام التالية

 .الوفاء لقيم الشهادط -7

 .الحوار طريا الحي -0

 .الص ود ع ى (رب الوطن عزط -1

 .تنشيط وتفعيي الحياط التنظي ية -4

ابتد( ال ست ر بالوقوف دقيقة ص م ع رى 

(رواح شررهررداء الررحررريررة وشررهررداء الرركرررد 

وكردبتان بشكي عام، وع ى روح الشهيدين 

(حرر ررد برروزان  (بررو عرربرردول عضررو الررهرريررةررة 

القيادية ل حزة وتب يم خ يري جر رو الر رقراتري 

 (YPGل فت صفوف وحدام ح اية الشعة

، ال ذين ابتشهدا  عاً فت قرية جررن ره ش 

تي (بيب، ثم بالنشيد القو ت الكرد   (    –

رقيةل، وقد جرى تب ية ال ست رر بر رستر رر 

الشررهرريررد (حرر ررد برروزان ترركررريرر رراً لرره ووفرراًء 

 .لنضاله

ثم تحدث ناةة بكرتير الرحرزة االبرتراذ 

 صررطررفررى  شررايرر  بررربررهرراة عررن الررنررقرراط 

األبابية لبيابة الحزة، وبين الضغروطرام 

التت يتعرب لهرا  رن قربري برعرب األشرقراء 

نتيجة ثباته ع رى خرطره البريرابرت الررافرب 

لبيابة الت حور واالبتقطاة الضرارط، كر را 

(كد ع رى (ن الرحرزة  راٍب فرت  شرروعره 

البيابت الذ  يبتند إلى ابرترقراللريرة الرقررار 

البرريررابررت والررعرر رري عرر ررى ترروحرريررد الصررف 

  .والخطاة الكرد 

 :و(لقيم فت ال ست ر الك  ام التالية

ك  ة لجنة الداةرط لر رحرزة حريرث ورد  -

فيها " .........ع ينا (ن نبعث ربرالرة ألبرنراء 

شعبنا، الذين بد( اليأس يناي  رن عرزير رترهرم، 

بأن ال حياط    اليأس، وفرقردان األ ري  روم 

مير  ع ن، بأن الرهرجررط والر رجروء ضريراع، 

والص ود ع ى (رب الروطرن عرزه، فرهرنراك 

(ناباً  ن بنت شرعربركرم و رن برنرت جر رداتركرم 

اليزالون ي ت كون ا رادط والرترصر ريرم عر رى 

التضحية بحياتهم ل دفاع عرنركرم وحر رايرتركرم، 

و م يبطرون (روع ال الحم الربرطرولريرة فرت 

 قارعة ا ر اة، إنهم يبتنبطون بطوالترهرم 

 ن ص ودنا ع ى األرب وتشربرثرنرا بره، ... 

 ررنرراك (نررابرراً يرردركررون  ررعررنررى الشررهررادط 

و بتعدون لها، يبتوجة ع ريرنرا جر ريرعراً (ن 

نقدر ا ونحافظ ع ى قي ها فت  جت عرنرا، (ن 

نكون (وفياء لقيرم الشرهرادط، و(وي وفراء  رو 

احباس شبابنا وشاباتنا فرت جربرهرام الردفراع 

بأنه ال يزاي ث ة  ا يبتحا (ن يضرحروا  رن 

(ج ه، وإن  ناك  ن يقردر  رذه الرترضرحريرام 

ويقدبها، كر را (ن  رنراك (نرابراً ال يرزالرون 

ي ت كون ا رادط والقدرط ع ى االبت رار فرت 

النضاي البيابرت البر ر رت رمرم الصرعراة، 

.........". 

ك  ة (عضاء الهيةة القيادية فت عرفرريرن -

لحزة الوحدط، قر( ا عضو الهيةرة الرقريراديرة 

 .خبام  ح د

ك  ة  كرترة الرعرالقرام الرديربر رو رابرت  -

 – Tevل لحركرة الر رجرتر ر  الردير رقرراطرت

Dem). 

كرر رر ررة  رركررتررة و ررنررظرر ررة الررحررزة  -

الدي قراطت الكرد  فت بروريرا  الربرارترتل، 

(لقا ا االبتاذ خ يي حراجرت عضرو الر ركرترة 

 .البيابت

ك  ة (ح د جتو عضو ال جنة البيابريرة  -

و بسوي لجنة العالقام الرخرارجريرة لرحرزة 

 الوحدط .

الك  ام الواردط  ن  نظر رام الرحرزة  -

فت الداخي والخار  ، إضافة إلى ك  ام كري 

 نظ رة   – ن  الحزة الشيوعت الكردبتانت 

 –الكاتة الكرد  بريرر ربرترم  -.كركت لكت

الشخصية الوطنية ال هنردس حبريرن   -(ل انيا 

ربالة تهنةرة  رن  رنرظر رة كروبرانرت  -قابم .

لحزة الوحدط، تال ا ابن كروبرانرت الصرا ردط 

 .لع ر (ح د

ك ا وردم إلرى الر رستر رر بررقريرام  رن 

الررحررزة  -:الرر ررنررظرر ررام واألحررزاة الررتررالرريررة

 -الدي قراطت التقد ت الكرد  فرت بروريرا .

ال نظر رة اآلثروريرة الردير رقرراطريرة   رنرطرقرة 

الج رعريرة  -.حزة االتحاد البريانت -.ديركل

 -.الثقافية البرريرانريرة فرت بروريرا برر ريرالن

حرزة  -.PYD حزة االتحاد الدير رقرراطرت

 -.الرروفرراا الررديرر ررقررراطررت الرركرررد  البررور 

-ت.كرركرت لركر  –حزة الشغي ة الكردبتانت 

 رنرظر رة  -فرع ش اي ال انيا لحزة الوحدط .

 رنرظر رة الرنر ربرا  -بويبرا لحزة الوحردط .

 رنرظر رة قرا شر رو لرحرزة  -لحزة الوحردط .

 ررنررظرر ررة تررربرره برربرريرريرره لررحررزة  -الرروحرردط .

حركة الشربراة الركرورد  ابرترعرادط  -الوحدط .

 رنرظر رة  -.النهفل  نبقها العرام فرهرد  رحر رد

 اتحاد الكورد فت بوريا .

 ومن الفعاليات الملجلتلملعليلة واللثلقلا ليلة

فررع كرركرت لركرت  -:وردم البرقيام التالية

اتخراد  رثرقرفرت -بوريا - تحاد الكتاة الكرد 

-. إيرالرة كرركرت لركرت  –اتحاد بتار  -ديريك

 8 ج ة برس ونشرط نوروز               

 انتهاء أعمال املؤمتر اخلامس لدائرة )ديرك( بنجاح
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 انتها  أعمال المؤتمر ... تتمة

 يةة تع يم وح اية ال رغرة الركررديرة فرت  -

 .(S.F.P.Z.K.Sلإدارط الجزيرط –بوريا 

لجنة نفي فت قا ش و لهيةة ترعر ريرم وحر رايرة  -

 يةة تحرير  ج رة  -. ال غة الكردية فت بوريا

 - ريرةرة ترحرريرر جرريردط الروحردط  -.الحروار

 –الكاتة الكرد  فاروا حرجرت  صرطرفرت 

الكاتة والباحث الكرد  خالرد جر ريري -تركت

الركراترة الركررد  ابررا ريرم  . ولريرر – ح د 

الكاتة والشاعر الكرد   -.ال انيا  –اليوبف 

الركراترة عربرد  -.دربرابريرة  –جوانت عرفرداي 

الكاترة  -(Piling mîtanîل الرح ن بري و

الشراعرر  -.الر رانريرا  –الكرد   ح د شريرخرو 

الر رحرا رت  -والكاتة الكرد  شيار بر رير ران

عربرد الرقرادر  -ع ت عبد هللا كولو    رارديرن

عضو  ريرةرة   – ور   كاتة كرد  بور  

رةريرس  -.تحرير  ج ة  الحوارل  الردانر رارك

ال ج س الطربرت فرت كرركرت لركرت الردكرترور 

الشخصية -.آي ال رعت - ح د شفيا ابرا يم

الوطنية (ح رد يرابريرن  قرريرة برابرابريرة  رن 

 .ال ناض ين القدا ى

وبعد انتهاء الج بة الع نية ت رم  رنراقشرة 

تقرير لجنة الداةرط ال قدم ل  ستر رر  رن قربري 

 ندوبت ال ست ر فت الج بة الثانية الرخراصرة 

بال ندوبين، وتقريريرم (داةرهرا خرالي الر ررحر رة 

الرر ررنررصررر ررة، كرر ررا تررم تررقررديررم الررترروصرريررام 

والرر ررقررترررحررام الرركررفرريرر ررة بررتررطررويررر الررعرر رري 

التنظير رت، وترعرهرد الر رستر ررون برالرتر ربرك 

بال رشرروع البريرابرت لر رحرزة الرذ  دشرنره 

 ست راته التت كان آخرر را الر رستر رر الرعرام 

م. كرر ررا (كرد عرر رريرره 0271البرابرر  فررت آذار 

االجت اع ال وب  ل هيةة الرقريراديرة الرذ  تراله 

م. 0274والذ  انعرقرد فرت عرفرريرن (واخرر 

والتفانت فت خد رة الرقرضريرة الركررديرة، وقرد 

خر  ال ست ر بج  ة قرارام وتوصيام  رن 

شأنها تنشيط وترفرعريري الرحريراط الرترنرظرير ريرة، 

 .وتطوير الع ي الحزبت

وفت نهاية الر رستر رر ترم انرترخراة لرجرنرة 

جديدط حبة بنود النظام الداخ ت (خذم ع ى 

عاتقها  ه ة التصد  ل تطر ربرام الر ررحر رة، 

وقيادط  نظ ام الحزة وتطوير نشاطها فرت 

 .داةرط ع  ها

 ذا وقرد (صردرم لرجرنرة داةررط ديرريرك 

الجديدط بالماً عن وقراةر  الر رستر رر وقردت رم 

الشكر لذاك الحرشرد  رن الرحرضرور، (حرزابراً 

وفعاليام وشخصيام، عر رى ا رتر را رهرم، إذ 

كان لهم (ثر كبير فت إمناء ال ست رر، كرذلرك 

برريرري الرركرر رر ررام الررتررت (لررقرريررم والرربرررقرريررام 

 م. والرباةي التت ورد

 وفد من اهليئة القيادية يزور مقر اإلدارة الذاتية 
 يف مدينة كري سبي ) تل أبيض(

بهدف االطالع ع ى واق  و (وضاع ال دينة بعد تحرير ا  رن قروى 

الشتر والظالم ال ت ث ة بتنظيم داعش ا ر ابت، وتقديم التهانت بر رنرابربرة 

إعالن ا دارط الذاتية وتشكيي  ج س األعيان فيهرا وربرطرهرا بر رقراطرعرة 

كوبانت . زار وفد  ن (عضاء الهيةة القيادية لحزة الوحدط الدي قرراطرت 

الكرد  فت بوريا  قرت ال ج س ال ح ت لإلدارط الذاتية الدي قراطريرة فرت 

، حريرث ضرم الروفرد  08/72/0272كر  ببت   تي (بيربل، برترارير  

الرفاا  صطفى  شاي  ناةة بكرتير الحزة وحبريرن بردر و رعرصروم 

داود والرفيا (بو خبام، وكان فت ابتقبالهم كري   رن البريردام والبرادط  

الرةيبة ال شتركة وعدد  ن (عضاء ال ج س الر رحر رت لرإلدارط الرذاتريرة 

الدي رقرراطريرة فرت كرر  بربرت ، وترم خرالي الر رقراء ابرترعرراب آخرر 

التطورام وال بترجردام البريرابريرة واأل رنريرة عر رى البراحرة الروطرنريرة 

والكردية فت بوريا واأل  ية البيابية وا دارية  عالن  تري (بريرب ل 

كردارط ذاتية وربطها ب قاطعة كوبانرت  عريرن الرعررة ل  وفرت الرخرترام 

(عرة (عضاء ال ج س عن شكر م وا تنانهم ل وفد ع ى  رذه الرزيرارط، 

 سكدين عي  دى تفاعي وتعا ي حزة الوحدط بواقعية و وضوعيرة  ر  

 ج ي القضايا الكردية والوطنية، وبأن بريرابرة  رذا الرحرزة و رواقرف 

قيادته الحكي ة  ليبم مريبة عنهم وعن كي  ن يهتم بالبيرابرة والشرأن 

 العام فت بوريا .    

 أمسية ثقافية يف برلني
ن، بدعوط  ن  نظ ة ش اي ال انيا لحزة الوحدط _ فرع برلي

 ،(قي م ( بية ثقافية فت كو  ة  يكيتتل بالعاص ة األل انية برلين

، وتم (crossing the  dust لحيث عرب الفي م الكرد  

دعوط الجالية الكردبتانية ولفيف  ن ال واطنين األل ان وحضور 

ال خرجة االل انية  اينه ....حيث بد( الدكتور حبن  ح د 

بالترحية بالضيوف وت نى لهم  شا دط طيبة واالضطالع ع ى 

 عاناط الكرد، ثم تحدثم ال خرجة االل انية عن دور البين ا فت 

حياط الشعوة و عاناط الكرد و ا تعرضوا له  ن إبادط وحر ان 

ع ى يد األنظ ة الغاصبة لكردبتان ..وقالم: إن الشرفاء وبجهود 

ال خ صين لن ينبوا الغبن الذ  ارتكة بحقهم ع ى  دى بنوام، 

والزالم ال عاناط  بت رط وندرك ذلك وبنع ن ل عالم عن شعة 

يقاوم االر اة نيابة عنه، وفت نهاية ك  تها شكرم القاة ين ع ى 

 .  ذه ال بادرط

وتأتت  ذه الخطوط  ن  نظ ة برلين ل تعريف بالثقافة الكردية 

 ل حاضرين و دى روح التعاون واالنبانية لدى ال قاتي الكرد  . 

جدير بالذكر (ن الفي م  ن إخرا  شوكم ( ين كوركت، و ن 

إنتا  إق يم كردبتان وشركة نارين لإلنتا  الفنت، وتدور احداثه 

ابان تحرير العراا  ن النظام الصدا ت الشوفينت،  0221فت 

حيث يقوم اثنان  ن البيش ركة بتأ ين الطعام لز الةهم، وفت 

(ثناء العودط ي تقوا بطفي تاةه ضاة   ن (  ه يدعى صدام، إال (ن 

البيش ركة لم يتركوه ل صيره ال جهوي، و(ثناء البير يتعرضون 

لك ين  ن فداةيت صدام، ليبتشهد (حد البيش ركة، فيرفب ز ي ه 

ترك الطفي ويقتاده ل كان آ ن، رمم (نه  ن ال كون العربت 

واب ه  كروه لدى الكثيرين  ن الُكقرد، ل ا القوه  ن ويالم 

تحم  ذا االبم، لكن روح االنبانية ال تجذرط لدى الُكقرد ال 

تب ح ب عا  ة ال دنيين واألبرياء بب وٍك عداةت .. وقد حاز الفي م 

ع ى جاةزط  هرجان بنغافورط العشرين ل بين ا  0226عام 

والجاةزط الذ بية  ن  هرجان اركاناد  برببانيا وجاةزط الحكام 

 فت نيودلهت.



 
 9 آراء ومواقف

 ك7672 -م  7102/   تشرين أول 762العـدد/       YEKÎTÎالوحـــــدة  

 ترتيب الوضع التنظيمي يف كوباني
تواصي  نظ ة كوبانت لحزة الوحقدط الدي رقرراطرت 

الكرد  فت بوريا ترتية (وضاعها الرترنرظرير ريرة، فرفرت 

، ُعقد لقاء تنظي ت    فررع قرريرة 0272/    72/ 0يوم 

 بندرل بالريف الغرة لكوبانت، بحضور عضو الهريرةرة 

الررقرريرراديررة لرر ررحررزة الرر ررحررا ررت  رروبررى كررنررو عرردٍد  ررن 

ال بسولين ال ح يين، حيث بد( ال رقراء برالروقروف دقريرقرة 

ص م ع ى (رواح الشهداء، ثم تحدث البريرد كرنرو عرن 

( رر رريررة الررتررنررظرريررم فررت الررحرريرراط البرريررابرريررة ودور ررا فررت 

ال جت عام، وتطرا إلى الدور الذ  لعبره الرحرزة فرت 

الحفاظ ع ة الب م األ  ت والتأكيد عر رى وحقردط الصرف 

الكرد  وضررورط نربرذ الرخرالفرام الرحرزبريرة وترفرعريري 

ال رجعية الركررديرة، كر را ترحردث عرن ضررورط عرودط 

الرفاا واأل الت إلى ال نطقرة وقررا رم وبريروترهرم، برعرد 

ا، تحرير ا  ن (يد  داعش ا ر ابت وعردم  رغرادرترهر

 YPG ل وبدوره (ث ن كنو ع ى الدور البطولت لقوام

-YPJ )   وقوام البيش ركة ب بانردط قروام الرترحرالرف

الدولت فت التصد   ر اة داعش وترحرريرر كروبرانرت 

و ن جهٍة (خرى توقف  طوالً حياي الرهرجررط .وريفها  

إلى الخار  و خاطر ا ع ى  بتقبي ال نطقة، وترحردث 

 عم  باةي بيابية وتنظي ية (خرى.

وجر فرت الر رقراء نرقراش حروي عرودط األ رالرت إلرى 

ال نطقة وال شاركة فت الحياط اليو ية لخد ة ال واطنريرن 

قرردر الرر رربررتررطرراع، وقرربرريرري الررخررتررام تررم االبررترر رراع إلررى 

 الحظام و قتررحرام (عضراء الرحرزة الرحراضرريرن، 

 . وا جابة ع ى (بة تهم بروح رفاقية  بسولة

 افتتاح جامعة عفرين 
فت خطوط تعتبر جريةة و ا رة ترم افرترتراح جرا رعرة 

عفرين  رن قربري ا دارط الرذاتريرة بر ررابريرم احرترفرالريرة 

وحضور الفم ألبناء الر رديرنرة ووجرو رهرا الر رعرروفرة، 

فت الر رقرر  0272\ 72\ 06وذلك يوم االثنين الواق  فت 

ال خصص ل جا عة   ثانوية التجارط بابقاًل . يرذكرر (ن 

الجا عة بتقتصر حالياً ع ى ثالث ك يام  ت االقترصراد 

 يكانيكية، و(ن عردد -واألدة الكرد  والهندبة الكهرو

الطالة ال بج ين لهذا العام يرنرا رز الر راةرتريرن حروالرت 

نصفهم ط بة األدة الكرد  . ك را ترجردر ا شرارط إلرى 

د. علبلد   -7(ن الكادر التدريبت ال سبس يتألف  رن : 

_ د عدنان يعقوب  3د. أحمد يوس   -5المجيد شيخو 

أ علبلد  -6د. نلورسلتلان ملاملو  -2أحمد حبلش  - 4

، و ج يعهم  ن (بناء ال نطقة ويرحر ر رون  الحميد هورو

شهادام (كادي ية (و خبرط فت االختصاص، ال يرنرتر رون 

بغالبيتهم إلى (  حزة بريرابرت رمرم ترجرربرة طروير رة 

ل بعب  نهم فت الع ي  الكرد  ال شترك كر رثرقرفريرن و 

  بتق ين.  

 م. رشيد 

باجتياح التغييرام ال سل ة ل  نطقة وتفاقم األز ة فت بروريرا 

وتدوي ها، ودخوي ال جا رير  الر ربر رحرة كرداعرش و(خرواترهرا فرت 

الصراع الداةر بين األطراف ال تنازعة، خ قم ظروفاً ابتثناةريرة 

صعبة وحرجة و عقدط، (رم رم شرعروة الر رنرطرقرة  وال برير را 

الشعة البور ل ع ى االنخراط فت خنادا لم تختار ا، واالصطفاف فت  حراور 

إلر ، … لم ترمة بها، وفقاً لالنت اء القو ت (و الدينت (و ال ذ ربرت (و الر رنراطرقرت

حيث اختفى التنوع والتعدد فت الر(  وال وقف، وانحصر الخيار بريرن لرونريرن ال 

، ألن  رنرطرا … ثالث له ا مير  حددين فت الز ان وال كان والشكي واألبر روة

 .االكراه  و ال بيطر والباةد

بعد  ذا التصاعد الخطير لألحداث و ا نج م عرنرهرا  رن عرواقرة  رأبراويرة 

وتداعيام وخي ة  ن قتي ود ار ونزوح..، وبعد  راجعة  وضروعريرة لر ربردايرام 

والتطورام الالحقة، ودرابة تح ي ية لألبباة التت (ثارم األوضراع وفرجررترهرا، 

نجد (ن مياة الخط الثالث  الخيار الثالثل الوبطت العرقرالنرت والرواقرعرت.. لردى 

العا ة والخاصة ، كان (حد العوا ي الها ة فت تأجيف الصراع وتعر ريرا الرجرراح 

بين طرفت التنازع والتبابا نحو ابتحواذ الب طة والثروط وتنفيذ (جندام الرقروى 

العظ ى ال تنفذط مير آبهين بحجم الضحايا والخباةر و وي ال عاناط والر رأبراط..، 

التت لحقم بكي ج اعة  طراةرفرة (و قرو ريرة (و ديرانرة (و  رنرظر رة ..لوبرفرظراعرة 

االنتكابام وفداحرة االخرفراقرام الرترت (ودم برقرضرايرا را االنبرانريرة والرقرانرونريرة 

 …واألخالقية ..وفت كي  وقٍ  وباحٍة واق يمٍ 

  ما أهمية وجدوى الخيار الثالث؟؟

يصط ح الخيار الثالث ع ى ح ي العصا  ن الوبط  ك ا يرقرايل لرترحرقريرا  – 

التوازن والح اية  ن إجهادام الشد والضغط  الخارجية والداخ يةل ال طبقة ع ى 

 .طرفيها ال عرضين ل عطة والت ف

الخيار الثالث يعنت الوقوف فت ال نطقة الر ادية ل رحرفراظ عر رى خراصريرة    –

وفاع ية ال ونين  األبيب واألبودل وع ى تفاع رهر را الرهرادئ وترنرافبرهر را اآل رن 

بانبجام وتكا ي.. و نعه ا  ن التصادم والتنافر، وبالتالت عردم إنرترا  الركروارث 

 .والنكبام

الخيار الثالث  و ال نهرف والبر روك واألبر روة فرت الرترنرظريرم والرترفركريرر    –

وا دارط والقيادط ل حفاظ ع ى األصروي والرجرذور واألبرس برغرب الرنرظرر عرن 

 .األطر و(ب اةها و يك ياتها وا تداداتها

الخيار الثالث يتجبد فت القاةم بين الخيارين األوي والرثرانرت الر رخرتر رفريرن    –

وال تخاص ين بحدية ود وية، فهو الحياد بين الي يرن والريربرار، والر رعرتردي بريرن 

ال تطرف وال حافظ، والفاصي بين ال واالط وال عارضة، والروبرط بريرن الرقرابرت 

 …وال رن، والقابم بين الصقور والح اةم،

الخيار الثالث يك ن فت   اربة الدي قراطية والحيادية والشفافريرة.. وبرط  – 

الفرقاء واألصدقاء واألشقاء  ال خت فين وال تنافبينل بودية وب  ية، والبقاء ع رى 

 بافة واحدط  ن الج ي  لتشكيي القابم ال شترك  ن الرسى وال واقف فت بربريري 

خد ة ال صالح العا ة الع يا والقضايا ال ركزية البا ية برواء كرانرم الروطرن (و 

 ..الدين (و االنبان

يت قى الخيار الثالث االنتقادام والضغوطام  ن الطرفين الر رترصرارعريرن    –

وي تصها، كت يحافظ ع ى ابتقالليته، وال ينجر إلى  واق  يق تي  رن  صرداقريرتره 

  11 ه ته        ونزا ته، ويخيت بأداةه وعطاةه، ويحدت  ن نشاطه ودوره، ألن 

ب( يف احلركة الكوردية 
ّ
 أهمية اخليار الثالث )املغي



 
 10 آراء ومواقف

 ك7672 -م  7102/  تشرين أول 762العـدد/       YEKÎTÎالوحـــــدة             

(حدث التدخي الروبت فت بوريا انقرالبراً 

فت ال وازين البورية وا ق ي ريرة، و رازالرم 

 فاعي ه وتطوراتره  رفرتروحرة عر رى  رروحرة 

وابررعررة  ررن االحررترر رراالم. خرر ررط الررترردخرري 

الروبت فت بوريا نابي التوازنام البروريرة 

الداخ ية بحابي الحبابام ا ق ي ية لرألطرراف 

ال نخرطة فت الصراع فت بوريرا وعر ريرهرا، 

حتى بدا ال شهد ال عقد وال رخرتر رط (شربره  را 

 «الُكَشر »يكون فت شك ه و ض ونه بأك ة 

 .ال صرية

األك ة الشعبية ال صريرة  «الُكَشر »ُيَعدت 

 «الُكَشر »األكثر انتشاراً، ويتض تن صحن 

خ يطاً يبدو  تنافراً  ن  كرونراتره األبرابريرة: 

األرز والشعيرية ونوعين  رن الر رعركررونرة، 

 ضافاً إليها بر رقراديرر (قري الرعردس وحربترام 

الح ص وشراةح البصري الر رقر رت. ويضراف 

لألك ة عند التقديم ك ية  ن ص صة البنردورط 

ال بهترط بجوز الطية لتبهري عر رى اآلكر ريرن 

ابتالع الك يام الجافة نروعراً، وفرت الرنرهرايرة 

تضاف الشََّطة الحارط الباة ة والخي ال خت ط 

بالثوم ض اناً ل ذاا حار ووقتاً (قي فت التهام 

نررام. وبررخرر ررط  «الررُكررَشررر »  ررتررنررافررر الرر رركرروت

د الر رذاا  ال كونام    بعضها البعب، يتوحت

تحم عنوان رةيس  و الر رذاا الرحرار الرذ  

ُتضفيه الشطة. بعد االنتهاء البري   رن (كري 

يأتت دور صرحرن صرغريرر  رن  «الُكَشر »

األرز بالح ية، ل صرالرحرة لبرانرك برالر رذاا 

الح و، بعد ا (ر قه ال رذاا الرحرار. برخرالف 

الطعم االبتثناةرت لرألكر رة، ير ركرنرك الرتر رتر  

الرواقرف »  الرُكرَشرر « ب تابعة  هارط (برطرى 

ع ى  نصة عالية و( ا ه صوانت ال كونام، 

حيث يتنقي ب غرفته بيرن الصروانرت ببررعرة 

وإحكام،  تحك اً فت  قادير ال ركرونرام الرترت 

يضعها فت الصحن، و بتعيرنراً عر رى رترابرة 

حركته ال تكررط وال رترنرقر رة بريرن الصروانرت 

را ع ى حافة (حد ا  رتيرن برالر رغررفرة  بالطَّ

لتقطي  الحركة. وفت النرهرايرة تركر رف األكر رة 

ب بتتبعاتها (قي  ن دوالر واحرد فرت (رقرى 

برالر ردن الر رصرريرة،  را  «الرُكرَشرر » حاي 

 .يجع ها  رموبة وال تر ا ال يزانية

 بوتين «ُكَشري»

( ا التدخي العبكر  الروبت فت بوريرا 

فقد (فرز  شهداً إق ي ريراً  رترنرافرر الر ركرونرام 

الر رصرريرة  «الُكَشر »وال ذاقام،  ثي (ك ة 

ت را راً. لركرن قربري ابرترعرراب الرترنرافرر فرت 

 رركررونررام خررطررة برروترريررن البرروريررة، تررنرربررغررت 

 الحظة (ن الرعرا ري األبراس فرت حبرابرام 

برروترريررن كرران البررعررر البرريررابررت الرر ررنررخررفررب 

التكاليف ق نببياً ق لتدخ ه فت بروريرا، تر را راً 

ب رعرنرى (ن روبريرا ق ».  الُكَشر «  ثي (ك ة 

فرت الر رةرة  رن االقرترصراد  1ت ثي (قي  رن 

العال ت ق يرنرابربرهرا ابرترغرالي الرثرغررام فرت 

 واقرف ( ريرركرا قر الرقرطرة الردولرت األوحرد 

فرت الر رةرة  02ال تراج  الذ  ي ثي (كثر  ن 

 ن االقتصاد العالر رت قر والر ربراحرام الرترت 

تركتها فت الشرا األوبط والنظرام الردولرت  

ل ضغط ع يها بتكاليف ز يدط لجرجرتها إلرى 

طاولة تفاوب تتناوي   فام جيو ق بريرابريرة 

وابعة تبد( ببوريا وال تنتهت عند (وكررانريرا 

والعقوبام الغربية ال فروضة ع رى روبريرا. 

ول وصوي إلى  ذه ال قايضة الصعبة والرترت 

تت نت  عنها واشرنرطرن حرترى اآلن، يبرترخردم 

يفة ال رتراحرة  بوتين (كثر (نواع البهارام الحرت

ة  ق ليحاصر (وبا را ويرظرهرر »  داعش« ق شطت

نفاقه وعردم رمربرتره فرت  رحراربرة الرترنرظريرم 

ا ر ررابررت بررالررجررديررة الررالز ررة.  ررنررا ترر ررعررة 

القدرام العبكرية الروبية الركربريررط دور را 

فت  واجهة الترنرظريرم ا ر رابرت والرفرصراةري 

ال ب حة ل  عارضة ع ى األرب البروريرة، 

لكونها ال ت ر رك برالح طريرران وال وبراةري 

الدفاع الجو . ولركرن  ر  الرتربر ريرم برالرقردرط 

بة ل بهارام الحريفة فت توحيد الر رذاا  ال جرت

ا فرت الرفرم، إال (ن  والتغ ة ع ى مدد الترذوت

نام البيةة ا ق ي ية التت  التنافر الواضح ل كوت

يرطربرا عر ريرهرا بروتريرن خرطرتره، (  الشرررا 

 .األوبط، يجعي  ن  ه ته صعبة بالفعي

 تنا ر المكّونات والمذاقات اإلقميمية

تحاربم القوى ا قر رير ريرة برالروكرالرة فرت 

باحام ال نطقة  ن قبي التدخي الروبت فرت 

برروريررا ببررنرروام، فررأصرربررح االصررطررفرراف 

ررى   ررحررور »ا قرر رريرر ررت قرراةرر رراً برريررن  ررا ُيبرر ت

 .« رحرور االعرترداي»و ا ُيب تى  «ال  انعة

خررطررة برروترريررن تضرررة ذلررك االصررطررفرراف 

ا ق ي ت وتخ خي (ببه وتكشف الثغرام فت 

نام ع رى نرحرو  شعاراته، بعد (ن تخ ط ال كوت

يضريرف  «الُكَشر »فريد. و ث ه  ثي (بطى 

بوتين ال قاديرر  رترضراربرة الر رذاا ببررعرة 

و ررهررارط، ويررقررطرر  حررركررترره الرر ررتررواصرر ررة 

بتصريحام  ردروبرة الرترضرارة لرتركرريرس 

التوازنام الجديدط فت بوريا وال نطقة عربرر 

خرر ررط الرر رركررونررام والرر ررذاقررام ا قرر رريرر رريررة 

 رحرور « ال تضاربة. صحيح (ن ل را ُيبر رى 

 ص حة فرت إظرهرار اال رترعراب »  االعتداي

والررترر رر رر رري  ررن (وبررا ررا وبرريررابرراترره الشرررا 

(وبطية، وحراوي فرت البرنرتريرن األخريررتريرن 

خطة ودت روبيا بوباةي شتى لذلك البربرة، 

إال (ن ال صالح الع يقة لهذا ال رحرور ودوره 

فت النظام الدولت وبروا الرطراقرة الرعرالر ريرة 

تصةت وتتأطر ض ن التحالف  ر  واشرنرطرن 

رى  وليس مير ا. ك ا (ن إيران قاةدط  را ُيبر ت

، (بر م االتفراا الرنروو  « حور ال  انعة»

   واشنطن قبي مير ا، لفتح األبرواة ( رام 

نفوذ ا ا ق رير رت بضروء (خضرر ( ريرركرت، 

برمم عالقاترهرا الروثريرقرة  ر  روبريرا خرالي 

 .البنوام البابقة

دخي بوتين بوريا ابتجابة لط ة رب ت 

  فركران (ن «الجهام البيادية البوريرة» ن 

نبا دخوله  نذ البردايرة  ر  دولرة االحرترالي 

ا براةي ت ترالفريراً الشرتربراكرام جرويرة بريرن 

البريرادط »الطراةررام الرروبريرة الرداعر رة لقر 

وال بتجيبة لرطر ربراترهرا برالرتردخري،  «البورية

 رذه »وبين الطاةرام ا براةي ية ال نتهكة لق 

وإذ يربم بوتين خططه العبكريرة  .«البيادط

 « حور ال رقراو رة»فت بوريا بالتعاون    

الذ  يضم إيران والعراا والنرظرام البرور  

ال بنانت  رن نراحريرة، ودولرة  «حزة هللا»و 

االحتالي ا براةي ت  ن ناحيرة ثرانريرة، تر رك 

التت يس ن لها التعاون    روبيا ال رشراركرة 

فت ربم  بتقبري الرتروازنرام عر رى األرب 

وبالتالت نتاةجها الترفراوضريرة. فرت الر رقرابري، 

ال وافقرة الضر رنريرة  « حور االعتداي»يث تن 

الروبية ع ى الحرة التت يشنها (ركان  رذا 

ال حور ع ى الحوثيين فت الير رن واال رترنراع 

فرت  رجر رس  «حرا الرنرقرب»عن ابتع راي 

، الررذ  يضررفررت 0076األ ررن ضررد الررقرررار 

مررطرراء شرررعرريرراً عرر ررى  ررذه الررحرررة، لرركررن 

ال حور ذاته يعود ل تنديد برالرتردخري الرروبرت 

 « رحرور االعرترداي»فت بوريا. ك ا ينعرى 

   11الشسون         ع ى بوتين تدخ ه فت 

ري»
َ
ش

ُ
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 أهمية الخيار الثالث ... تتمة

 .االج اع واالحتواء واالبتيعاة

ررر الررخرريررار الررثررالررث عررن صرروم    – يررعرربت

األمرر رربرريررة الصررا ررتررة، والررنررخررة الررواعرريررة 

وال  تز ة  الشريفرة والرغريرورط والروفريرة..ل، 

حيث ينبغت دع ه وتوبيعه وتطويرره ألجري 

الص ود وا ترالك الرذام والرقررار وترحرقريرا 

الحرية واالبتقالليرة..، وبرالرترالرت الرحرد  رن 

 .مطربة و ي نة ال تصارعين وتغوله ا

يعتبر الخط الثالث ال حطة التت ال بد    –

(ن ي ر بها كي  تحرك ليخ د  رن عرنرفروانره 

واندفراعره، ويضربرط وتريررتره وايرقراعره كرت 

تبت ر الحركة، فريركر ري الر ربريررط ببرالربرة 

 .وبالم، دون إعاقة (و تصادم

الخيار الثالث  و الحاضن لر رطراقرام    –

والرررخررربررررام، والرررراعرررت لررركررري األجرررزاء 

والرر رركررونررام..، والررنرراظررم لررهررا عرر ررى كررافررة 

 ..األصعدط وال ناحت  

الخيار الثالث  و القراعردط الرعرريضرة    –

والص بة أل  حراك  ه ا كان شك ه ولرونره، 

بفعي خصاةص كروادره الرراقريرة  رن جرر(ٍط 

وصبٍر وحذٍر وبعد نظٍر، والذين يرترفراعر رون 

   األحداث بوعًت وحنكًة وجديًة و بسوليرًة 

واخالٍص.. بعيداً عرن االنرفرعراي واالرترجراي 

ام الرفرعري مريررر  والر رغرا ررط واالنرترقرام وردت

ال حبوبة فرت عرواقربرهرا وانرعركرابراترهرا، (و 

اال تثاي ألوا ر القوى الح يفة والداع رة لرهرا 

 .لتنفيذ (جنداتها بقصد (و مير قصد

الخريرار الرثرالرث ضررور  لرترجر رير     –

 فرداته و رركربراتره وإنرقراذ را  رن االبرترالع 

والضياع، وابتعادط  واقرفرهرا وقردراترهرا  رن 

االبتالة واالمتصاة  رن قربري الرخريراريرن 

االوي والثانت ، والترحررر  رن بريرطررترهر را 

عرر ررى (نررهرر ررا قرراةرردا الضرررورط والرر رررحرر ررة، 

والوصيين ع ى  ج ي نشراطراتره البريرابريرة 

ابررتررثرر رراراً … واالجررترر رراعرريررة واالقررتررصرراديررة

 .ألجنداته ا ال خفية وال ع نة

يعتبر الخيار الرثرالرث صر رام األ ران    –

والض ان ل حاضر وال بتقبي، ألنه الرحرا رت 

ل خط العام واالتجاه الصحيح والبر ريرم نرحرو 

الررطرر رروحررام والررغررايررام بررأقرري الررخرربرراةررر 

 .والتكاليف بفضي كفاءاته وخبراته

يررتررقرراطرر  الررخرريررار الررثررالررث عضررويرراً    –

وحركياً    األوي والثانت ويتحد  عه ا عرنرد 

ال واقف ال صيرية و( ام األخطار الر رحردقرة 

والكوارث الردا ر رة لر رحرفراظ عر رى الروجرود 

 .والحدود

الخيار الثالث كرورديراً  فرت بروريرال    –

 ط ة وحاجٌة لر رحرفراظ عر رى خصروصريرتره 

بشكي  عتبرر و برترقري فرت اطراره الرقرو رت 

والوطنت وا ق رير رت والردولرت  ر  االلرترزام 

بررقررواعررد الررتررعرراون والررتررنرربرريررا  رر  األشررقرراء 

واألصدقاء والح فاء والشركراء عر رى (براس 

االحررترررام الرر ررترربررادي لرر رر ررصررالررح والررحررقرروا 

 .والواجبام

إعالن الرخريرار الرثرالرث فرت البراحرة    –

الكوردية البوريرة ، قرابري لر رترحرقريرا عربرر 

تأطير كافة (نصراره و(صرحرابره الر رشرترتريرن 

وال وزعين بين ال حاور الر رخرتر رفرة، وقرادر 

ع ى النهوب والحيراط فرت الرحرالرة الررا رنرة 

وطنياً وقو ريراً برتروفريرر ا رادام وإخرالص 

النوايا ألن الشرروط والر روجربرام  روجرودط 

ع ى (رب الواق  والظرروف الر روضروعريرة 

 واتية كت يصبح جزءاً فراعرالً و رسثرراً فرت 

راً  رَداً نرفربره  رقررت الحراك، وحراً  بتقرالً بريت

 صيرره،  رترجراوزاً كري وبراةري الرتررمريرة

 بررالرر رراي البرريررابررتل والررتررهررديررد بررالبررالحل 

والتحريب  برا عرالمل برغرب الرنرظرر عرن 

 وياتها ودوافعها و  شراريرعرهرا فرت الرداخري 

 .والخار 

إحياء الخيار الثالث وب ورته وتفعير ره    –

ض ن الرحرركرة الركرورديرة  رام وضررور  

لظهرور بروادر الرفرشري لردى الرخريراريرن فرت 

توحيد الخطاة والصف الركرورديريرن، وعردم 

وضوح الرسى واأل داف والنروايرا، ومريراة 

األبالية واآلليام ال جدية والرفرعرالرة، وعردم 

الرروثرروا برر ررشرراريررعررهرر ررا لررغرريرراة الضرر رران 

واالط ةرنران، فرت ظري ترعرقريردام الرظرروف 

وتد ور األوضاع وتزايد األضرار  ريردانريراً 

 ررن خررالي الررنررزيررف الرر ررتررصرراعررد بشررريرراً 

واقتصادياً.. ، وبالتالت الخوف  رن االخرفراا 

فت تحقريرا (   ركربرة لر رشرعرة الركرورد  

 ض ن ال رح ة ال صيرية وال فص ية الرا نة   

 التدخل الروسي ... تتمة «ُكَشري»

البرروريررة برراعررترربررار (ن ذلررك الررترردخرري ضررد 

، وكأن الرتردخري « ص حة الشعة البور »

األ يركت الجو  فت بوريا كران لر رصر رحرة 

الشرررعرررة البرررور  ذاتررره. و رررثررر ررره  رررثررري 

، فقد (فقد الرتردخري الرروبرت فرت «الُكَشر »

بوريا االصطفافام ا ق ي ية فرت الر رنرطرقرة 

ياتها، بعد ا خر رط حرابري   ذاقاتها وحتى  ب ت

ال كونام  تنافرط الر رذاا برنرابري االشرترعراي 

العبكر  ال حبوة فرت بروريرا، فر رم يرُعرد 

اً (و ال عكرونة كذلك، و ث ه را لرم  األرزت (رزت

ع ى حالهر را »  االعتداي« و »  ال  انعة« تعد 

ضد َ رن وروبريرا تضرم »    انعة« البابا. 

الخص ين إيران وإبراةيي فت خرطرة واحردط 

 ررقررابرري َ ررن  «اعررتررداي«حررريررفررة الرر ررذاان و

يضرة بجذوره الرفركرريرة  «داعش»وتنظيم 

والعقاةدية فت (رضية  شتركة    قيرادط  رذا 

 ال حورن

  ي انتظار المستتبعات

يبتحضر بوتين بتص يم واضح  ا تبقرى 

فت جعبته  ن نوبتالجيا بوفريراتريرة  صرابرة 

( داف ثرالثرة:  رقرارعرة واشرنرطرن إعرال ريراً 

وبيابياً، وتصربريرر  رواطرنريره عر رى ضريرا 

ال عاش، و غازلة شعوة الر رنرطرقرة الرترواقرة 

لعالم  تعدد األقطاة. برع بوتين حرترى اآلن 

ق والحا ينبغرت دو راً (ن ُيرقراي قر فرت خر رط 

نررام وفررت الرر ررز  برريررن ابررتررخرردام  الرر رركرروت

النوبتالجيا البوفياتية    الشطة والربرهرارام 

 رن نروع فرريرد  «ُكَشرر »الحريفة  نرترا  

نراتره  يج   بين األضداد، ويختر رف فرت  ركروت

و  « ررجرردرط»و ررذاقرره الررحرراد عررن بررالرربررة 

( رري الشررام. ال يصررحت تررنرراوي  « رردردرط»

 ن دون  بتتبعراتره: إ را  «الُكَشر »صحن 

(  صررحررن إضررافررت (صررغررر  «الررِكررَ ررالررة»

لالبتزادط، (و الوصوي إلى النهاية    األرز 

بح ية لغبي مردد الرترذوا الر رنرهركرة برفرعري 

ال ذاا الحار بآخر ح و. ال يع م (حرد الر ردى 

الز نرت لرعر ر ريرام روبريرا الرعربركرريرة فرت 

بوريا، فذلك ( ر  رتهن بعوا ري كرثريررط ال 

تنحصر فت خطط بوتيرن (و رمربراتره وحرده 

وإن ا (يضاً بخطط (وبا ا ال ضرادط. وببربرة 

مرر رروب وتررردد (وبررا ررا فررت الرر ررواجررهررة (و 

التفا م    بوتين، تديت شوا رد األ رور عر رى 

(ن ال نطرقرة لرن تركرترفرت قر عر رى األرجرح ق 

بروتريرن  «ُكَشرر »بازدراد صحن واحد  ن 

حرترى اتضراح  «الِكَ الرة»الحار، بي بتط ة 

صورط الوض  النهاةية. وحترى ذلرك الرحريرن 

بينشغي الج ي  ب ا ية (رزت بوتين بالرحر ريرة 

و دى حالوته وقدرته ع ى مبي  ا (صراة 

مدد التذوا وال نطقة  ن إنهاك. الرتروصريرف 

، كر را يرقروي «خبصرة»األدا ل وض  اآلن: 

، ك ا نقوي فرت «ُكَشر »(  نا فت الشام، (و 

 ! صر
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 الخالد اسماعيل عمر ... تتمة

الرر ررنررطررقررة وآي الررفررقرريررد. حرريررث بررد( الررحررفرري  

بالوقوف دقيقة ص م ع ى روح الر رنراضري 

اب اعيي ع ر و(رواح شهداء الكرد والثورط 

البورية، و رن ثرم عرزف الرنرشريرد الرقرو رت 

الكرد   (  رقيةل، و ن بعده تم الترحريرة 

بالحضور  ن قبي عريف الحفي البريرد عربرد 

 الح يد وب  ث ت كيت  ن:

كت ة (حزاة ال رجعية البيابية الكردية، 

اتحاد كتاة الكرد فت بوريا،  سببة ح اية 

وتع يم ال غة الكردية فت بروريرا،  رنرظر رام 

الر رجرتر رر  الر ردنررت، والروجروه االجررتر راعريررة 

والعشاةرية فت ال نطقة،  رنرظر رام الرحرزة 

فت  ديريك، آليان، كركت لكت، تربه بربريرة، 

قا ش و، عا ودا، دربابية و ريفها، الحربركرة 

 و بر  كانيهل .

ثم (لقى نراةرة بركررتريرر الرحرزة البريرد 

 صطفى  شاي  ك  ة الهيةرة الرقريراديرة، جراء 

 فيها:

" اليوم ُتحيت  نظ ام حزبنا فت الرداخري 

والخار  الذكرى البنوية الرخرا برة لررحريري 

رةيس حزبنا الرخرالرد ابر راعريري عر رر  ابرو 

شيارل، وفاًء لنضاله الطويي فت خد ة شعبره 

الكرد . نقوي وبصروم واحرد نرعرا ردك (ن 

نبير ع ى دربك وفكرك القرو رت والروطرنرت 

الرر رربررتررقرري، الررنررهررف الرر ررعررروف فررت كرري 

كوردبتان، و ت األ ان و الحرريرة والبرالم 

والعدلة وال باواط ووحدط الصف والشجاعة، 

ن شت ع ى  ذا الدرة برالررمرم  را تر ررت بره 

بوريا ع و اً وال نطقة الركررديرة خصروصراً 

ألشررس الر ررسا ررام، لررترظرهررر الرعررديرد  ررن 

العقبام ( ام  ذا الفكر. اُبتخدم الركرثريرر  رن 

ال اي البيابت ل نريري  رن  رذا الرنرهرف و رذا 

الفكر،... خاصًة و(ن رفاا  رثر ركرم يرسكردون 

 جدداً ع ى البير فيره، ال نرقروي  رذا ألجري 

القوي فقط، بي نرتررجرم  رذا الرنرهرف والرفركرر 

ع  ياً ع ى األرب، ع  نا الكثريرر  رن (جري 

وحدط الصف الكرد  بواًء كران  رن خرالي 

اتفاقية  ولير االولى والثانريرة (و  رن خرالي 

اتفاقية د روك الرترت كران  رهرنردبرهرا حرزة 

الوحقدط  ن خالي بكررتريرره االبرتراذ  رحرت 

الدين شي  الت، وفت  ذه الفرصة انرقري لركرم 

تحياته ورمربرتره برالرحرضرور بريرنركرم، ولركرن 

ولألبرف عربرور وقرطر  الرحردود برام شربره 

 بتحيي. نحن (صحاة اتفاقية د وك وبرد(م 

ال سا رام تتجدد وتشتد ( ام  رذه االترفراقريرة 

 ن يو ها األوي، (رادوا تفشي ها، بالرمم  رن 

(نررهررا كررانررم  رروضرر  احررترررام وتررقررديررر كرري 

االطراف البيابية الركررديرة والركرردبرترانريرة 

و وض  ارتياح دولت (يضاً، ولكرن لرألربرف 

(طراف عديدط فت الحركة البيابية الركررديرة 

لررم تررعرر رري  ررن (جرري انررجرراحررهررا بشرركرري 

جد ....الحركة الكردية والكردبتانريرة تر رر 

بأيام صعبة، حيث تنشغي بالخالفام البريرنريرة 

والجانبية، برواًء فرت بروريرا (و فرت إقر ريرم 

االقر ريرم  ركربرة كررد   .كردبتان الرعرراا

وكردبتانت،  ن حقنا ج يعاً الحرفراظ عر ريره، 

وتقد ه  و تقدٌم ل ُكقرد جر ريرعراً، ألجري ذلرك 

و ررن  ررنررا نررنرراد  بررأعرر ررى صرروتررنررا جرر رريرر  

األطراف الكردبتانية لنبذ الرعرنرف وترغر ريرة 

لررغررة الررحرروار لررحرريت جرر رريرر  خررالفرراتررهررم 

...نحن  ت ربركريرن برنرهرف وفركرر (برو .العالقة

شيار، ونع ي ع ى تحقيقه، ونحن ع ى يقريرن 

(ن حزبنا يبتطي  (ن يقوم بردوره الرذ  كرنرا 

نقوم به  ببقاً، ألنره  رطر روة  رنره كرحرزة 

رةيبت فت البراحرة الركررديرة، نرحرن نرحر ري 

(نفبنا ال بسولية الكربررى لر رعر ري  رن (جري 

ونوصي صوترنرا إلرى روح .وحدط الصفوف 

(با شيار، ونقوي له ارقد ببالم فرت  ررقردك، 

فان رفاقك و حبيك  اضرون عر رى نرهرجرك، 

و ه ا اشتدم العاصفة فرنها ال تبرترطرير  (ن 

 تناي  ن حزبك ".

و ن بعد ا (لقى البريرد عربردالررزاا (برو 

آواز ك  ة عن  ناقة ال ناضي الراحي برافرت 

شيار و دوره و تأثيره وخصالره الشرخرصريرة 

 الح يدط.

 –كرر ررا وردم برررقرريررام عررديرردط  ررن : 

 نظر رة كروبرانرت   – نظ ام ح ة و عفرين 

 نظ ة كر  ببت   تي (بيرب ل   –ال قاو ة 

 ررنررظرر ررام الررخررار  فررت كرروردبررترران و   –

 نرظر رام كرركرت   – نظ ة آليان   –ال هجر 

 نظ رام قرا شر رو و ترربرة   –لكت و ديريك 

 – يةة  نفيل لتع يم الر رغرة الركررديرة   –بية 

البيد  رعت حبن  رن الر رانريرا،  رذا و قرد 

تزين  رقد الراحي بأكاليي وباقام الورد  ن 

قبي  الزوار، الترت ترحر ري عربرارام ترخر ريرد  

 ذكراه الطيبة.

 

  ي أوربا

و(قا قم  نظ قة (وروبا ل حقزة، حرفرقرالً 

ترأبرريرنررقرريراً  رركررزيرراً، وذلررك فررت يقروم األحقررد 
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األل انية، ُدعيم إليه (حقزاة وققوى بيابيرة 

كردية وعربية بورية وال نرظر رة اآلثقروريرة 

فرررت بررروريرررا، وكرررذلرررك قررروى و(حرررزاة 

كررردبررتررانرريررة، والررعررديررد  ررن الشررخررصرريررام 

الروطرنريرة، وفرعرالريرام اجرتر راعريرة وَ ردنريرة، 

و ثقفين وفنانين ُكقررد وعررة، و رن (برنراء 

جاليتنا الكردية فت (ل اينا، وقد لبى  عظ رهرم 

  شكورين  ذه الدعوط.

بقد( الحفقي بترحيرقرة حقرار برالضرقريروف 

الكقرام  ن قبي عريفت الحفي البادط (ب هران 

و ماند ، تاله الوقوف دقيقة صر رم حقرداداً 

ع ى روح ال رحوم و(رواح جر رير  شرهرداء 

الكقرد وكردبتان وشهرداء الرثرورط البروريرة 

ال باركة، وعزف النرشريرد الرقرو رت الركررد  

"(  رقية"، ثم (لققى البيد حربريرة إبررا ريرم 

 بسوي  نظ ة (وربا ك  ًة تررحريربريرة شركرر 

فيها الحضور الركرريرم عر رى تركربرد رم عرنراء 

و شقة البقفر ل  شقاركة فقرت  قرذا الرحرفرقري 

ك ا تنقاوي تاري  ونضاي الفقيد الراحي، و ا 

يعنقيقره  قرذا الرترجر رقر  الركربريرر  رن وفقرقراء 

وإخالص لقي ه و بادةه، ثرم تروالرم كر ر رام 

األحزاة والفعاليام االجت اعية والر رثرقرفريرن 

 العرة والكرد ال شاركين.

حيث (لقى البيد  ح د إقباي   ثي حرزة 

يكيرترت الركررد  فرت بروريرا كر ر رة برالر رغرة 

الكردية تناوي فريرهرا الرتراريقرقرقر  الرنرضرقرالرت 

القغقنقت ل راحي، وكيقف (نره رحقري دون (ن 

يقرى انطالا الثرقرورط البرقروريرة الر ربراركرة 

التت حرفقم عقن  برقرار را برفرعري  صرالرح 

وتجاذبام القوى ا ق ي ريرة والردولريرة، ودعرا 

إلى وحدط الصرف لر رواجرهرة االبرترحرقراقرام 

 ال بتقب ية.

وركققرقرز عضرقرو الرهريرةرقرة البرقريرابرقريرة 

لررالةررتررقررالف الرروطررنررقررت لررقررقررقرروى الررثررورط 

وال عارضققة البقققورية، الكاتقة وال رعرترقري 

البابا ال هندس األبتاذ  روفرا نريرربريرة فرت 

ك  ته ال ررترجر رة عر رقرقرى  رنراققرة الرراحري، 

، الروطرنرت، الرذ  ابرترطراع  ا نبقان، الحقررت

ببباطة وعربرقرريرة ربرط الرنرضراي الرقرو قرت 

ال شقروع ل رشرقرعرة الركرقررد  فرت برقروريرا 

بالنضقاي الوطنقت البرقرور  كررطقرار عرام، 

وكيف (نه كان يوصي (فكاره ببالبة لآلخرر 

ال خت ف، بابتربرا رتره الر رعرهرودط وبرأبر روبره 

البهي ال  ت ،  ت نياً ع رى رفراقره  رواصر رة 

 البير ع ى دربه.

ك ا تناوي الدكتققور  ح ود (بعد  ر رثري 

حررزة االتررحرراد الررديرر ررقررراطررت، و ررسبرربررة 

عققواةي الشرقرقرقرهرداء فقرقرت كر ر رة برالر رغرقرقرة 

العربيقة دور الراحي فرت صرفروف الرحرركرة 

الكردية والبققروريرة، وكريرف (ن الرقريرقرادام 

البيابية الحقيقيرة والرترت ترتر ريرز برالرترفركريرر 

الرروطررنررت والررحررنرركررة والررد قرراء،  قررت الررتررت 

تبتشقف التغقيرام وال نعطفام التاريخريرقرة، 

وتوظفقها فت خد قة شقققعوبها بشقكي خقرالا 

 ن (جي الخالص والتحققررر، كر را ذكرر (ن 

(فضي وفققاء ل شققهداء وال نراضرقرقرقر ريرن  رو 

البريرر فرت طرريررا تررحرقرريرا األ رداف الرتررت 

ضحوا بأنفبهم ألج ها، كر را حريرا برطروالم 

(بناء وبرنرام شرعربرنرا الركررد  فرت األجرزاء 

األربعة فت  قاو ة قروى الرظرالم واألنرظر رة 

 الغاصبة.

ثم (لقى األبقتاذ اصطريرفرقران اصرقرطريرفرو 

  قثي ال نظ قة اآلثقورية الدي قراطيقة ك  قرة 

ب ط فيهقا الضوء ع ى دور الراحي، وتفه ه 

لطبيقعة النضقاي الوطنت البقور  ال رترعرقردد 

ا ثنريرام واألعرراا واألديران، وكريرقرف (ن 

 قذه الفبقيفباء البورية  ت نع ة، ولريربرم 

نق ة، لكن يرجرة عر ريرنرا جر ريرعراً (ن نرترعر رم 

التعايش الب  ت ع ى  بادئ و(بس ال جت ر  

 ال دنت.

( ا البقققيد خورشققققيد حبرقريرن  ر رثرقري 

الحقزة الدي ققراطت الركرقررد  فرت بروريرا 

 البارتتل، فقد تنرقراوي فقرت كر ر رترقره القردور 

الريقاد  لر رراحقري فقرت صرقرفروف الرحرركرة 

الوطنية الكردية بشقققركري خراص والبروريرة 

بشركري عرام، وكرريرف (نره كران خراد راً وفريرراً 

ل قضية ول شعة الكرد ، وكم تفتقد الرحرركرة 

 الكردية فت بوريا لشخص ب ثي خصاله.

وتقال عريفا الحرفري برالرترنراوة الركر ر رام 

 ال رب ة  ن:

 بررسوي  ررنررظرر ررة (وروبررا لررحررزة  -7

ال باواط الدي رقرراطرت الركررد  فرت بروريرا 

 البيد فارس حجت حبين.

ال جنة التحضيرية  عالن د شا فرت  -0

 ال هجر.

البرل انت وال عتقي البيابرت البرابرا  -1

 والشخصية الوطنية األبتاذ رياب بيف.

ثم بقد( عقريفقا الحفقي تقرقرديرم الضريرقروف 

 قن األحقزاة الكردبقترانريرة، حقريرث (لرقرقرى 

البررقرريررد عقررارف حبرريررن  رر ررثرري الررحررزة 

الدي قراطت الركرردبرقرترانرت كر ر رقرة برالر رغرقرة 

العربيقة تنقاوي فيهقا الدور القو قرت الربرقرارز 

الرذ  لرعربرقره الرراحقري، و(نقره ( قري  حريراء 

ذكرى وفاته  رام و رام، و(وجرز  رعرانراط 

شعبنا الكرد  فت األجرزاء األربرعرة، وركرز 

ع ى الدور القو قت ل بقيد  بقعود البارزانت 

رةيس حكو ة إق يم كردبتران والربريرشر رركرة 

فت دعم وإبناد نضاي شرعربرنرا الركررد  فرت 

 بوريا فت  واجهة داعش، و ثيالتها.

تقاله ك  قة ل بققيد آريقز  ر رثري الرحرزة 

إيران، ركقز فريرهرقرا -الدي قراطت الكردبتانت

 14ع ى ال عاناط الواحدط ل شعة           
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الكرد  ع و ا، وإن تعددم األوجه، وكريرف 

(نه ال ببيي ( ا نا بوى ال ضت قرد راً عر رى 

 درة شهداةنا، و ناض ينا.

وث ن البيد بختيار طا ر   ثري االترحراد 

الوطنت الكردبتانت فت ك  ته دور الرراحري، 

و(  قية إحقياء ذكقرى رحي قه، وابرقرقرترذكرار 

نضاالم شعبنا الركررد  الر رضرطرهرد، وفراًء 

 وإخالصاً.

ك ا (لققم البقيدط  هواش ح يقد    ث قة 

كو ه له ى زه ح ره تركريرشرانرت كروردبرتران 

ك  ة ذكرم فيها  ناقة الراحي وث نم دوره 

النضقالت الكبيرر، كر را (لرقرم الضروء عر رى 

نضاي  آبت شقققعبنا الكقرد  فت كردبرتران 

إيران، وكيف (نه ال ي ر يوم دون (ن يرعر را 

شبابنا ع ى (عواد ال رشرانرا، (و ير رقرون فرت 

 ميا ة البجون.

وذكر البقققيد  رحر رقرد رشرقرقريرد  ر رثرقري 

حركة الشبراة الركرورد فرت كر ر رتره خصراي 

الراحي، و(خالقه ودوره النضالت، وت رنرقرقرى 

لرفقاا حزبه التوفيا والنجاح إبرعراداً لرروح 

 ال رحوم الطا رط، ووفاًء له.

تاله ك  ة ل بيد باالر كرركروكرت  ر رثري 

 الج عية الثقافية فت فولفببورغ.

ك ا قر( عريفا الحفي الربررقريرام الرواردط 

 ن  نرظر رة تقرربره برقربرت لرحرزة الروحقردط 

يركريرترت، -الدي قراطقت الكقرد  فقت برقروريرا

 سببة دج ة لتع يم وح اية ال رغرة الركررديرة، 

و(خيراً ج عية روشرقرن بردرخقرقران لر ر رقرر(ط 

الكرديٍة فت عفرين، وشكرا  رنردوبرت حرزة 

 آزاد  كردبتان  باكل ع ى الحضور. 

ثم ققدت ا بأبق وبه قا ال  يقز توطةة لرفرير رم 

وثاةقت قصير عرن حريراط الرفرقريرد إبر راعريري 

ع ر، القى ابرقرترحربران الرجر رير ، ثقرم بقُردء 

برترقرديرم كر ر رام البررادط األدبراء والر رثرقرفريررن 

والرفرنرانريررن، حريرث (لرقرى الركرراترة والشراعررر 

إبرا يم اليوبف ك  رقرًة ركقرز فريرهرقرا عر رقرى 

 قوي الصقد ة عند ب اعه نبأ رحيي الفقريرد، 

وكيف (ن الراحي كان يعده رفيقاً له بالحقوا 

ال بالواجبام، وكم يصعة ع ريرقرقره (ن يررى 

 دينته الر رحربروبرة  رن دون وجرود األبرتراذ 

إب اعيي ع رر فريرهرا، وتر رنرى (ن ال ترثرنرت 

الصعاة عزي ة رفاا الراحي عن  رواصر رة 

 درة نضاله.

ثم (لققى الكاتقة والناقققد حريرقردر عر رقرر 

ك  قة ذكقر فيهرا خصراي و رنراقرة الرراحري، 

وكيف (نه (برنره مريرر  ررط خرالي البرنروام 

ال اضية، وطالة رفاقه بالبير عر رى نرهرجره 

 وفاًء له.

تقاله ك  قة الكاتقة روخقش زيفرار الرذ  

ث ن جرهرود رفراا الرراحري، ودور الرحرزة 

ونضرالرره البرر رر رت الررعررقررالنرت، فررت صررفرروف 

الحركرة الروطرنريرة الركررديرة بشركري خراص، 

 والبورية بشكي عام.

و(وضقرقرح  ر رثرقري جر رعريرقرة الشرقرعروة 

ال هقددط الدكتقور ك قاي برقريردو فرت كر ر رتره 

صيرورط الرنرضراي البر ر رت الر ررن لرحرزة 

الراحي،    ثبام ع ى ال بادئ، وكريرف (نره 

ير ررعرة الرردور الررقررو رت والرروطرنررت برانبررجررام 

 ووضوح رسية   يزين.

تاله إلقققاء كر ر رقرقرة لر رنراشرط والبريرابرت 

الكرد  (ح د تع و الذ  ذكر  ناقة الرراحري 

 ودوره ورفاقه ورسيتهم الصاةبة والواقعية.

ثم (لققى الفنقان ال حبقوة حك قم ج يقري 

 بانكيقن عفقريقنل ك ق ة ارتجالقيقة كان ( قرم 

 قا جاء فيقها (ن ا دارط الذاتريرة الرقراةر رة لرن 

تكون دي قراطيرة برحرا إن لرم يركرن لررفراا 

 الراحي دور فيها.

واختقتم الفنقان الكرد  العال رقرت شرفرقران 

بقرور ك  قام الضقريروف بركر ر رة ارترجرالريرة 

 طولة ركز فيهرا عر رى الروجرود الرتراريرخرت 

ل شعة الكرد  وجيقرانقه فت الشقرا الققديرم 

" يزوبوتا يا"، وكيرف (ن الركررد عر رى  ررت 

التاري  كانوا  ضرطرهرديرن ألنرهرم برر(يره لرم 

يت بكوا بقيقم الحريقة، و(نقه ليقس لر رشرقرعرة 

الكقرد  بقوى الت بقك بأرضقه التاريرخرقريرة 

وبقيم الحرية ليصي لحقوقه الر رشرروعرة فرت 

العيش كباةر األ م، ك ا (شرار إلرى (ن  رذا 

الحضور الغفير فت الذكققققرقررى الرخرا برقرقرة 

لرحيقي األبقتاذ إبق اعيي عر رر لرهرو دلريري 

ع ى (ن الراحي لم ي م بي  و يعيرش بريرنرنرا 

 بقي ه و بادةه.

وت قم عريفقة الحفقري ربرقرالرة الشرقراعرر 

الكقرد  دليار ديركت، قبي (ن يقروم عرريرف 

الحفي بتقديم الك  ة الختا ية ل بيد (ح د جترو 

عضقرو الر رجرنرقرة البرقريرابرقريرة فرت الرهريرقرةرة 

القيقادية،  بقسوي لجنقة العقالقام الخارجريرة 

فررت الررحررزة، الررتررت رحررة فرريررهررا برردايقررقررة 

بالضيقوف الكقرام وشققكر قم ع ى تح قر رهرم 

عنقاء البقفر ل  شقاركة بهقذا الحقفي التأبينقت 

ال هيقة، ثم عبر عن وق  الرحيي الر رفراجرئ 

ل فقريرد الرراحري، الررفريرا الروطرنرت الشرجراع 

ال تواض ، الذ  ُكنرا برأ قرس الرحراجرة إلريرقره 

ولرررسيررترره فررت  قررذه األوضرراع الرر ررركرربررقررة 

وال عققدط، ك ا تناوي البريرد جرترو األوضراع 

البيابية الرا نة فت ال نطقة، و(وضح رسيرة 

 الحزة لكيفية  واجهة التحديام ال قب ة: 

ع ى الصعيد الروطرنرقرقرقرت البرقرقرور ،  -

(كقققد ع ى  شققروعية و(حرقريرقرقرة الشرقرقرعرة 

البقور  بكي  قو اته و(طيافه بالثورط عر رى 

الظ م واالبقققتبداد  ت ثالً ببقر رطرة الرحرقرزة 

الواحقد "حقزة البعقث" والطغ قة الحراكر رة، 

حرريررقررث كررانررم شررعررارام الررثررورط الررحررريررة 

"آزاد " والكرا ة ووحردط الشرعرة البرور  

عرر ررى كررا رري رقررعررة (راضرريرره، ترر ررك الررثررورط 

البرر رر رريررة الررتررت ابررتررشررعررر الررنررظررام خررطررورط 

ب  يتها... و(نه ال ي كرن أل  نرظرام  برتربرد 

الص ود ( ام الشارع ال بالرم الرثراةرر، لرذلرك 

(صرت و نذ بداياتها ع ى حرفها عن  بار ا، 

وكان له  ا (راد، إذ انجرم بعب األطرراف 

 ن القوى الوطنية بشكي مريرر  ربراشرر إلرى 

الف  الذ  نصبه الرنرظرام الر ربرتربرد، وكرانرم 

النتريرجرة ونرحرن فرت البرنرة الرخرا برة عر رى 

انطالقها (كثر  ن ثالث اةة (لف شهيد، و(كثر 

 ن   يون  عاا، (و  شوه حرة، و(كثر  ن 

(حد عشر   يون  واطن بور   رهرجرر  رن 

(رضه فرت الرداخري والرخرار ، نرا ريرك عرن 

االبتنزاف الكا ي لخيرام البالد، واالرتهان 

ل قوى ا ق ي ية والخارجية،... وطرح البريرد 

جتو تباسالً:  ي ي كن لكي  ن تبربرة بركري 

 ذه الويالم (ن يركرون طررفراً فرت الرحرين!، 

نحن نررى (ن الرحري البريرابرت فرت بروريرا 

"، وقيام حكرو رة 7يكون ع ى  بادئ جنيف "

انتقالية كا  ة الصالحيام، تضر رن الرحرقروا 

القو ية والردبرتروريرة لشرعربرنرا الركررد  فرت 

بوريا حبة العهود وال واثيا الدوليرة،  رو 

 الببيي الوحيد ل خرو   ن  ذه األز ة.

وع ى الصعيد الوطنت الكرد ، عقربترر  -

البيد جتو عقن االبقرقرتر ررار عقرقر رقرى درة 

الراحقي، وذلقك باالبرترعرقراد عقرقرن برقريرابرقرة 

ال حاور، وضقرورط الرحرقروار، ثرم الرحرقروار 

 قن (جي لم ش ي الحركة الكررديرة كضر رانرة 

وحيدط ل وصقوي إلقى األ قداف الر رنرشرقرودط، 

وقاي: إنقنا فقرت الرحرقرزة و رنرقرذ ترأبرقريربره 

بقعينا ونبعى إلى وحدط الصف الكرد  فرت 

 واجهة التحديقام التقت تواجهقره، وبرقرعريرنرا 

داةق اً ل حفاظ ع ى الروقروف بر ربرافرة واحردط 

 15 ن الج ي ، ع ى قاعدط                 
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  همي دمر ... تتمة
 االتحاد الوطنت الكردبتانت -0
 حزة آزاد  كردبتان تركيا -1
الحزة االشرترراكرت الركرردبرترانرت / -4
 تركيا
الحزة الدي قراطرت الركرردبرترانرت / -2
 ايران
 ج عية كو كار كردبتان -6
الناةبة عن والية بري ن البيدط روكن  -1
 .ايتاجت

 . اضافة الى  ثقفين و شخصيام بيابية

وقد (لقم الوفود ك  ام بهذه الر رنرابربرة، 
تحدثوا فيرهرا عرن  رنراقرة الرفرقريرد وتراريرخره 
الحافي بالنضاي والذ  قضى حيراتره  ردافرعرا 
عن الرحرريرة والرعردالرة وحرا الشرعروة فرت 

 .تقرير  صيره بنفبه
ك ا (لقى البيد (ح د زيبار  ك  ة حرزة 
الوحقدط، حيث قراي: إن رحريري األه فرهر رت 
د رر فررت  ررذه الرظررروف  رو خبررارط لرريررس 
لحزبكم فحبة بي لع وم الحرركرة الركررديرة، 
ل ا كان ي ت كه  ن صفام شخصية وبيابية 
( رر ررترره لرر ررعررة دور  ررسثررر فررت البرريررابررة 

الكردبتانية والتركية ع و راً، فرقرد شرهرد لره 
 ..بصدقه واخالصه واحترا ه

ك ا (كد زيبار  : تأثرنا وصد نا كرثريرراً 
برحي ه، لكن لنا كي األ ي بررفراقره، و(فضري 
خد ة تقد ونها له بعد رحي ه  و البير عر رى 
النهف الذ  برار عر ريره الرراحري فرت بربريري 
تحقيا ط وحام وآ راي شرعربرنرا فرت شر راي 

 . كردبتان
وقدم بابم  نظ رة الرحرزة ترعرازيره إلرى 
رفاقه وذويه و(صدقاةه وت رنرى لرهرم الصربرر 

 . والب وان

 الخالد اسماعيل عمر ... تتمة
االحترام ال تبادي، وتغ ية التناقب الرةيبت 
ع قى التناقضقام الثانوية، وكان ذلك  ردفرنرا 
فت كي ال حطقققرام الر رفرصر ريرة فرت ترارير  
حزبنا، بدًء  ن تأبيبه وصوالً إلرى اترفراقريرة 
د وك، لذلك ابقتغرة (ن يقققوم األخروط فرت 
ال رجر رس الروطرنرت الركررد  الرذ  كرنرا  رن 
 سببيه باتخاذ قرار ابتبعادنا  ن الر رجر رس 
دون ا وجه حا، ال بي قام ول  رط األولى فت 
تاري  الحركة الكردية بتشقرجرير  وشرقررعرنرة 
الررتررشرررذم،  ررن خررالي االعررتررراف برركرريررانررام 
 شقو ققة بدي قة دون (  وازع (و حبرقرقرقراة 
ل شارع الكرد ، ك ا (خذ عر رى األخروط فرت 
"تف دم" ابققتفراد م بالقققرار البرقرقريرابرت، 
ورفضررهررم  شررقررراك (حررد برره، ونرربرره عرر ررى 
تح  هم عقواققة ذلك فقت ال بقتقبي، و(كققققد 
الرفيا (ح د جتو ع ى (ن توحيرقرقرقرد الصرف 
الكققرد  بأطيافه الثالث "ال ج س الوطنقرقرت 
الررركررررد "، و "ترررف دم"، واألحقرررقرررقرررزاة 
البيابية خارجهق ا، فت إطققار واحققد  قرقرو 
الض انرة الروحقريرقردط لر رواجرهرقرة الرترحرديرام 
ال بترقربر ريرة، وال ير ركرن (ن يرترم ذلرك دون 
الررحرروار الرركرررد  الرركرررد  عرر ررى (برراس 

 ال ص حة الع يا لشعبنا فت بوريا.
ع ى الصعيد الكردبتانت، ناشرد البريرد  -

جتو األطقراف البقيابيقة فقت كرردبرقرقرقرتران 
الررعررقررراا بررالررحرروار عرر ررى قرراعقرردط االحررترررام 
ال تبادي  يجققاد حي تروافرقرت بشرأن رةرابرة 
ا ق يم،  سكداً ع ى الدور ال  يز الذ  ي كرن 
(ن يقوم به البيد  بعرود الربرارزانرت رةريرس 
ا ق يم، وثققتققه بال عنيقيقن باأل قر لرترجرقراوز 
 قذه األز قة ليصقار لتوجيقه كافقة الرجرهرقرود 
ل واجهقة إر قاة  را يبرقرقرقرقر رى برالقرقردولرة 
ا بقال ية "داعش"، ... ك ا ابتغرة كريرف 
تصف حكو ة (ردومان الُكقرد با ر ابريريرن 
وتررطررالرربررهررم بررالررحرروار، و(كقررقررقررد (ن ال حرري 
عبقكر  لقضيقة شقعبنا الكرد  فرت ترركريرا 
ك ا يثبم ذلك التاري ، ويبقققرى الرحروار  رو 
الببيي الوحريرد واألنبرة لر رجر رير  لرترجرنرة 
ويالم الحروة، وكذلك تطقرا لرألوضرقراع 
ال أباوية التت يعققانت  نهقرقرا (برنراء شرعربرنرا 

الكرد  فت كردبتان إيقققران، و(نه يركراد ال 
ي قر يقوم واحد دون (ن يرعر رقرقرقرا نراشرطرون 
(كراد ع ى (عواد ال شانرا، ال لرذنرة بروى 
(نهم يطالبون بالعيقش الكققريم، وبرالرحرريقرقرة 
لهم ولغير م،... ك ا ناشد جر رير  األطرراف 
الكردبتانية باحترام خصروصريرة، وظرروف 
األجررزاء األربررعررة لرركررردبررترران، وإقررا قررة 
وتوطيققد الرعرالقرام األخرويقرة عر رى قراعردط 
االحررترررام الرر ررترربررادي، والرركررف عررن برريررابررة 
ال حاور التت ال تخدم (حداً،... وتوجقتققه فرت 
ختام ك  ته  ققررط (خررى برالشركرر لر ر رثر رت 
األحزاة وال نظ ام البريرابريرة الرحراضررط، 
ولألدباء والر رثرقرفريرن والرفرنرانريرن، ولروفقرقرود 
 نظ ام حزة الوحقدط  ن (لر رانريرا والردوي 
ال جاورط، ولركرافقرة الرحرضرقرقرور  رن (برنراء 
الجالية الكردية فت (ل انيا،  ع ى حضرور رم 
 و با  تهم فت  ذا الحفي التأبينت ال هية .

 
 و ي هولير

(حيم  نظ ة حزة الوحقدط، فرت (ربريري 
  وليرل، الرثرا رن عشرر  رن شرهرر تشرريرن 
األوي، بنوية الراحي اب اعيي ع ر، بر رقررت 
الحزة، بحضور ج ٍ   ن (عضاء و رسيرد  
الحزة، وذلك بررشرعراي الشر روع والروقروف 
دقيقة صر رًم عر رى روحره و(رواح جر رير  
الشهداء، ثم (لقى  بسوي ال نظ ة الر رحرا رت 
حبين نعبو عضو الرهريرةرة الرقريراديرة كر ر رًة 
ابته هرا برالرتررحريرة برالرحرضرور والرترذكريرر 
بخصاي الفقيد، و(لقى كي  ن الشاة  يرفران 
وبافت تاالز قصاةرد شرعرريرة، و(لرقرى البريرد 
 ح ود  ح د   ثي الحزة وعضرو لرجرنرتره 
البيابية ك  ة بيابية، تطرا فيها بدايًة إلرى 
خصاي الراحي و(فكاره، تال را  رداخر رة  رن 
عضو داةرط ال نظ ة اب اعيي شا و، تحردث 
فيها عن الراحي و ناقبه. وبدوره القى البيرد 
 بعود ع و ك  ة آي الرفرقريرد شركرر خراللرهرا 
الررحررضررور ورفرراا الررحررزة  حرريرراء ذكرررى 

 الخالد اب اعيي ع ر والبير ع ى خطاه
وفت الختام شكر عضو داةرط الر رنرظر رة 
البيد  ح ود دالت، باب ها، الحضرور عر رى 

 ت بيتهم الدعوط  حياء  ذه  الذكرى .

 و ي كوباني 

(حرريررم  0272/  01/72ظررهرريرررط يرروم 
 نظ ة كوبانت ( ام  قررت را برنرويرة الرراحري 

حيث توافد الج هرور ووفرود اب اعيي ع ر، 
(حزاة و نظ ام وشرخرصريرام اجرتر راعريرة 
وثقافية، و  ث ين  ن  (حزاة فرت الر رجر رس 
الوطنت الكرد  فت بروريرا، إدارط كرانرترون 
كرروبررانررت، الررحررزة الررديرر ررقررراطررت الرركرررد  
البررور   كررونررفرررانررسل، حررزة االتررحرراد 

ل، و ررن الرر ررسبرربررام PYDالررديرر ررقررراطررت 
 ARTAاالعررال رريررة  رونررا ررت، روداو، 

FM  ل. بد( الحفي برالروقروف دقريرقرة صر رٍم
ع ى روح الراحي و(رواح الشهداء، و(لقريرم 

 ك  ام وقصاةد شعرية بالترتية التالت:
ك  ة  نظ ة كوبانت لحرزة الروحقردط   -7

 . صطفى خ يي -
قصيدط عن كوبانرت لر رشراعرر عرزم  -0
 .حبش
ور زنركرت عرن ال قصيدط لر رشراعرر د -1

 .الراحي بافت شيار، (لقا ا البيد  ح د حبش
قصيدط عن كروبرانرت (لرقرترهرا الرطرفر رة  -4

 .كولجين حا   راد
امررنرريررترران عررن كرروبررانررت الررجررريررحررة،  -2

 .منته ا الطف ة نبرين كرد 
قصيدط عن الُكقرد، (لقا ا  ح د ع رت  -6

 .  (بو فر ادل
برقية  ن  رنرظر رة إقر ريرم كرردبرتران  -1

 لحزة الوحقدط .
برقية  ن البريرد (حر رد جرترو عضرو  -1

 .ال جنة البيابية لحزة الوحقدط
الرر ررحررا ررت  -كرر رر ررة حررزة الرروحقرردط  -8

 . وبى كنو
حيث ترركرزم عر رى الرترذكريرر بر رنراقرة 

 وخصاي الفقيد والوفاء له.



 الحــــرية للمعـتقـــلين السـياسيين ولمناضـــلي شـــعبنا الكــردي في ســـجون البـــالد
 راسلونا على العنوان التالي:

 Yekiti@yek-dem.com 
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 مناهج التعليم باللغة الكردية ... بني األدجلة و التسييس!
تحولم  نا ف تع يم ال غة الكردية، التت (قرتها ا دارط الذاتية، ل  ررحر رة االبرترداةريرة، إلرى  روضروع 

خالفت فت الشارع الكرد ، بين ر(   سيد وآخر  رعرارب وثرالرث  رترردد، الربراع األطروي فرت إثرارط 

ال وضوع كان ل قيادام الحزبية، حتى قبي توفر ال نا ف واالطالع ع ى  حتوا ا عن كثة، فت حين (ن 

(حقية التقييم تعود ل تربويين و( ي االختصاص و سببام تع يم ال غة الكردية القاة ة،  ن بينها  سببرة 

التت يرعا ا حزبنا، والتت بد(م عر ر رهرا فرت ظرروف  SPFZKتع يم وح اية ال غة الكردية فت بوريا 

الحظر والبرية، وال زالم تبت ر حتى اآلن فت تع يم (بناةنا وبناتنا لغتهم األم بكادر  ت ريرز، وترحر ر رم 

  ن (جي ذلك عناء ال الحقام واالعتقاالم .   

ال دارس افُتِتحم وُبوشر التع يم وفا ال نا ف الجديدط، والجداي  ا زاي  بت راً والتشكيك قاة اً،  رن 

قبي جهام كردية بيابية، فت تصعيد الفم، لردرجرة (ن الربرعرب اترخرذ  رن  روضروع الر رنرا رف  رادط 

 لالحتجا  والتظا ر، والبعب بومها ذريعة ل هجرط العاة ية ! 

إذا كان ال بد  ن ت رير ال وضوع عبر الف ترط الحزبية، وإخضاعه إلى ترقريريرم بريرابرت، فررنرنرا لرن 

 نتوانى  ن جهتنا ع ى تبجيي  الحظاتنا التالية:

(طفالنا  م  بتقب نا، ف ننشةهم (حراراً قادرين ع ى االختيار،  ن ا جحاف (ن نحر هم  ن ترنروع   -7

ال عارف واألفكار واأللوان، ونوجههم وفا  بار بعينه، وإذا كان ال برد  رن ترقرديرم جررعرام وطرنريرة 

ل نشء الجديد، ف ن األجدر (ن نقد ها دون ت جيد لألشخاص  ه ا عال شأنهم، ومريرر  رنرحرازط لرطررف 

  ه ا كان رصيده الوطنت والقو ت، ألننا نعتقد بأن (دلجة التع يم  ت تقزيم ل طفولة وتشويه ل  بتقبي. 

ال واد واألفكار وال عارف التت ُتقدم ل طفي،  ن خالي  نا ف تع ي ية، يجة تدقيقهرا واخرتريرار را  -0

بشكي يتنابة    الع ر ودرجة االبتيعاة، ليحبتة الت  يذ بال دربة وال درس وبالع م، فريرغردو  رترعر ر راً 

جيداً، فت حين (ن الكثير  ن  واد ال نها  ال قرر  ن قبي ا دارط الذاتية تعتبر عصية ع ى االبرتريرعراة 

 وتحتو  ع ى (خطاء و(مالط  فت (كثر  ن  كان  –بحبة (خصاةيين  -ال ط وة 

الكادر التدريبت لدى ج ي  الهيةام ال عنية بالطفي فت العالم، يخض  لترأ ريري  رعررفرت و رهرنرت  -1

 نابة، وتتحقا فيه شروط  عينة تس  ه ل وق   ال ربت (و ال درس، فرت حريرن (ن الرقربرم األكربرر  رن 

ال ك فين  ن قبي ا دارط،  و كادر مير  س ي ع  ياً وال  عرفياً، ولم يخض  أل  اخرتربرار، وقبرم  رنره 

( تت ت ا اً، تم إخضاعه لدورط  ت األخرى لم تكن  هنية بحتة ل دط شهرر (و شرهرريرن، و (وكر رم إلريره 

 ه ة التع يم، فت حين (ن ال جت   الكرد  ككي ي ت ك  ةام الكوادر ولنقي ن اذ  (فضي في را لرو (ردنرا 

 إشراك اآلخرين فت (داء  ذه ال ه ة الج ي ة.

اعت اد (ب وة التدريس الشفهت االرتجالت فت العديد  ن ال دارس ببربرة عردم تروفرر الر رنرا رف  -4

ال قررط  طبوعة بالك يام الكافية  ن بداية العام الدرابرت وكرذلرك برعرب الر ربرتر رز رام. كر را  رنراك 

 إشكاليام إدارية وقانونية فت  بألة  نح الوثاةا واالنتقاي  ن  نطقة إلى (خرى.

نحن ال ندعو إلى توقيف التع يم (و إلغاء ال قررام بال غة الكردية ك ا ذ بم إليه برعرب األطرراف، 

وال نبرر ألحد (ن يتخذ  ن  وضوع الر رنرا رف ذريرعرًة لر رهرجررط (و بربربراً فرت زيرادط الشرره (و  رادط 

(ن ع  ية التع يم لم تتوقف ك ا فرت الركرثريرر   - ن وجهة نظرنا   –ل  زاودام البيابية والحزبية، ال هم 

 ن ال دن وال ناطا البورية، و ث ة جهة ترعا ا فت زح ة ال آبت التت تنهاي ع ى برالدنرا، فرهرذه  رت 

ال رط األولى التت يتم تدريس ال غة الكردية فت ال دارس، وال قررام ليبم (بو(  ن  نا ف النظام الترت 

انته نا  نها ع ى  دار عقود، إن لم تكن (فضي، لكننا ندعو إلى إعادط تصوية و ترطرويرر  رذه الر رهر رة 

الحيوية عبر االبتفادط القصوى  ن ا  كانام والخبرام ال توفرط فت ال جت ر ، وإخررا  الرعر ر ريرة  رن 

 حاضنة حزة (و جهة بيابية وتحرير ال نا ف  ن  شرنقة األدلجة. 

 فهمي دمر 
 يف ذمة اهلل

ت قى الوبط البيابت الركررد  

والكردبتانت وخاصًة فرت ترركريرا 

نبأ رحريري الشرخرصريرة البريرابريرة 

فه ت د رر رةريرس حرزة الرحرا 

 – HAKتررركرريررا   –والررحررريررام 

PAR  اثرر حرادث بريرر  رفرجر ،

، برحرزن  0272بتاري    /   / 

ع يرا، وقرد (ربري البريرد  رحرت 

بكرتريرر حرزة   –الدين شي  آلت 

الوحقدط الدي قراطت الركررد  فرت 

برروريررا برررقرريررة عررزاء بررالرر ررغررة 

الكردية، قراي فريرهرا: "إن رحرير ره 

 وض  حزن و(بى لردى (عضراء 

و سيد  حزبنا، فه رت د رر كران 

 ناضالً  رخر رصراً و رعرروفراً  رن 

(جي قضية الشعة الكرد  والب م 

م شرير  آلرت  والدي قراطريرة"، وقردت

تعازيه إلى قيرادط و(عضراء الرحرا 

 والحريام وعاة ة الفقيد.

وت بيًة لر ردعروط الرترت وجرهرهرا 

إلررررى  HAK – PARحررررزة 

 نظ ة حزة الوحقدط فرت (لر رانريرا 

لحرضرور  ررابرم عرزاء الرراحري 

فهر رت د ريرر، فرت  رقرر جر رعريرة 

كو كار كردبتان ب دينرة بررير رن 

االل انية، شارك وفٌد  ن ال نظر رة 

الررررى جررررانررررة وفررررود (حررررزاة 
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