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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.

لدّي االقتناع بأن الموقف من المرأة في مجتمعاتنا يحّدد الممموقمف ممن ”   2010 - 1947

العالم بأسره، واالقتناع بوجوب النضال بمواسم مل الم منمممل ممن أجمل تم ميميمر 

العقنيــات، ت يير البنيل الداخنيل لنعقل، وليس فق  البنيل الس حيل السياسميمل 

 جورج طرابيشيأو االيديولوجيل."                                         

 ومريب
ٌ
 منطق التشكيك واالتهام ... ضار

لم يمّر يوٌم من حياة الُكـرد في سوريا، وخاصة منذ النصف الثاثانثي 

من القرن العشرين، إال وكانت تعترضهم سياسات االضطهاد واالنثكثار 

والتمييز، وتالحقهم عبارات التشكيك واالساءة، مثن تثقثزيثمج لثو ثود ثم 

التاريخي وتقليلج من شأنهم اال تماعي والاقافي واسثتثخثٍثافج بثقثدراتثهثم 

ومالكاتهم العقلية والتعامل معهم باستعالء وفوقية، انطالقاً من مثواقثف 

وذ نيات ايدولو ية وعنصرية وفتاوى دينية، رغم كل ما بذله الشثعث  

الكردي من وفاءج للوطن والدفاع عنه والمسا مة في بنائه، وسعيه الدائم 

لتعزيز أواصر األخوة وحسن ال يرة وأسس العيش المشتثرك، وتثبثنثيثه 

لخيارات سياسية سلمية ديمقراطية، ومشثاركثتثه الثٍثّعثالثة فثي الثحثراك 

المنا ض لالستبداد واالر ا ، بثعثيثداً عثن مثنثطثف رد الثٍثعثل والثاثأر 

 واالنتقام.

وبعد أن حقف الُكـرد في سوريا ن احات ميدانية وحافظثوا إلثح حثدج 

ما علح تماسكهم الم تمعي والسلم واألمان النسبي في مثنثاطثقثهثم الثتثي 

وإن كثانثت  -تشهد حراكاً سياسياً و ما يرياً مقبوالً وبإدارة ذاتية قائمة 

وباتت قضثيثتثهثم الثعثادلثة تثحثظثح بثا ثتثمثام  -تشوبها سلبيات ونواقص 

اعالمي وسياسي واسع، نا يك عن الصورة اإلي ابية والسمعة الثطثيثبثة 

التي تشكلت عنهم لدى الرأي العام العالمي، لما للم تثمثع الثكثردي مثن 

خصائص مدنية منٍتحة ومنافية لثلثٍثكثر السثلثٍثي الث ثهثادي الثتثكثٍثيثري 

المتطرف أو النزوع القومي المتزمت، .... بدأت الرؤوس الحامية مثن 

النخ  السياسية والاقافية العربية السثوريثة لثدى الثنثظثام والثمثعثارضثة 

بالكشف عن حقيقة ذ نيتها الشوفينية وزيف ادعاءات تمسكثهثا بثمثبثاد  

الديمقراطية وحقوف االنسان والشعو  وحرصها علح بناء بلدج لث ثمثيثع 

أبنائه، بمنطفج فج من التشكيك واالتهام، وصلت إلح حد إطالف تعثابثيثر 

 نابية وإنٍالت لٍظي مسيء، لم نكن نتوقع أن ُتصدر من أناس معينين.

وقد كانت ذروة الٍلتان المنا ثض لثلثُكثـثرد وحثقثوقثهثم وتثطثلثعثاتثهثم 

والتزال، فور اإلعالن عثن مشثروع ا الثنثظثام االتثحثادي الثٍثيثدرالثي 

/ 61  -  61شمال سوريا ا في مؤتمر ديثريثك  -آفا ژ  الديمقراطي لـ رو

ومثواقثف وتصثريثحثات  ، الذي قوبل بحملة إعالمية شعواء6161/   3

 -وتحركات مريبة، تناغمت مع سياسات حكومة حز  العدالة والتنمية 

تركيا المعادية للُكـرد عموماً، رغم أنه ابت بما اليقبل ال دل بأن الدولة 

 -علح األقل في عالمنا الشرف األوسطي  -المركزية أو مركزية الدولة 

تولد االستبداد والٍساد وُتعيد انتا هما بصيغ وأشكثال شثتثح، إذ تث ثلث  

 الخرا  للعقول والعمار، كما  و الحال في بلدنا سوريا منذ عقود.

إن مشروع الٍيدرالية المعلن عنه والذي  و قيد التأسيس ال ينثطثلثف 

  2من منطلقات ودعاوى عنصريَة نقاءج قومي أو صٍاءج عرقي،         

 المرأة في عيدها العالمي

لعل الناظر إلح أوضاع المرأة السورية يشثا ثد أو ثه الثبثؤس 

واالضطهاد وكذلك الثقثتثل والثتثشثريثد الثذي أصثابثتثهثا خثالل 

السنوات الخمس التي خلت، خثاصثة وأنثهثا عثانثت الثحثرمثان 

والعسف وح ز الحثريثات وغثيثر ثا مثن انثتثهثاكثات انسثانثيثة 

صارخة علح أيدي م موعات إسالمية مسلحة متشددة وعثلثح 

  8                                           رأسها داعش.

راسثخثة فثي  6112تبقح ذكرى أحداث وانتٍاضة قامشلو 

آذار يثوم الشثهثيثثد  66أذ ثان الثُكثـثرد السثوريثثيثن، ولثيثكثون 

الكردي، حيث سقط في تلك االنثتثٍثاضثة مثا يثقثار  أربثعثيثن 

شهيداً كردياً وأصي  مئات المدنيين ب روح مختلثٍثة واعثتثقثل 

اآلالف في س ون النظام، لتشكل محطة تاريخية مٍصلية فثي 

 3حياة الُكـرد و سوريا.                                        

في يوم الشهيد الكردي في 

 سوريا ... يتجدد األلم واألمل
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بقدر ما  و حماية وخط دفاع عن و ودج 

تاريخي وحقوفج مشروعة مهضومة، لمكون 

مثث ثثتثثمثثعثثي تثثاريثثخثثي أصثثيثثل فثثي الشثثمثثال 

السوري، أال و م الُكـثرد الثمثتث ثاوريثن مثع 

غير م مثن أبثنثاء الثمثكثونثات األخثرى مثن 

عثثر  وسثثريثثان كثثلثثدو آشثثور وتثثركثثمثثان 

وشركس وأرمن وشثيثشثان، لثتثسثود بثيثنثهثم 

 ميعاً قيم وأسس عيشج مشترك وفف قوانيثن 

عصرية، وليعطي نموذ اً حضارياً لسثوريثا 

 ديدة ال مكان فيهثا لثلثعثسثف واالقصثاء أو 

مرتعج لإلر ا  والتكٍير وإقثحثام الثديثن فثي 

 قضايا الدولة والسياسة.

نحن فثي حثز  الثوحـثدة الثديثمثقثراطثي 

الكردي في سوريا ومنذ أكثاثر مثن عثقثديثن 

ندعو إلح اإلدارة الذاتية كصيغة مثن صثيثغ 

الالمركزية والالتهميش، و ثذا اليثتثعثارض 

 -مع خيار مشروع الالمثركثزيثة االتثحثادي 

الٍيدرالي المعلن عنه والذي نحن  زء مثنثه 

في إطار وحـدة البالد وتطور ا الحضاري، 

وإن تو هنا  ثذا لثيثس ولثيثد حثالثةج طثارئثة 

 وأوضاعج مست دة.

من المؤسف  داً والُمحزن أن يكون من 

أبسط األمور وأسهلهثا لثدى صثنثاع الثقثرار 

والعديد من النخ  السياسية والاقثافثيثة عثلثح 

اختالف مواقعها في سثوريثا وغثيثر ثا،  ثو 

ابقثاء الثُكثـثرد عثمثومثاً ضثمثن دائثرة الشثك 

وتو يه التهم إليهم، ولكن ما يالثج صثدورنثا 

 و التٍهم الذي أبداه بعض اإلخوة األفثاضثل 

من كّتا  وماقٍين وسثاسثة مثن خثالل آراءج 

  ومواقف تستحف التقدير واالحترام .

 ردًا على تصريحات

 الزعبي وأمثاله 
شكلت تصريحات العميد أسعد الزعبي 

رئيس وفد التٍاوض السوري المعارض 

)مؤتمر الرياض( العنصرية ت اه الشع  

الكردي ووحدات حماية الشع  الطامة 

الكبرى من بين مواقف وتصريحات 

شوفينية عديدة من أوساط النظام 

والمعارضة ت اه تطلعات وحقوف الشع  

الكردي في سوريا، إلح  ان  اعتداءات 

ميدانية سافرة علح مناطف التوا د الكردي 

واستهداف المدنيين وتدمير المنازل من قبل 

الم موعات المسلحة. حيث قوبلت رفض 

وإدانة  ذه المواقف وتلك اله مات من قبل 

معظم فعاليات الشع  الكردي ونخبه 

السياسية والاقافية واال تماعية ومن قبل 

أصدقائه ومنظمات الم تمع المدني والقوى 

المدافعة عن الحرية وحقوف اإلنسان 

 والشعو .

المنظمة اآلاورية  ذا وقد أصدرت 

 سوريا بياناً، فيمايلي نصه: -الديمقراطية  

)) لقد عانت الاورة السورية منذ 

انطالقتها، من ضعف في األداء من قبل 

الهيئات اإلعالمية لقوى الاورة والمعارضة، 

فشل إلح حد بعيد في كس  المزيد من 

المؤيدين، كما شكلت بعض المنصات 

اإلعالمية، السورية منها والعربية، في 

العديد من المراحل، الخاصرة الرخوة في 

 سد الاورة، عبر تسويقها لرسالة إعالمية، 

سا مت بشكل أو بآخر، في تعزيز ادعاءات 

النظام وحلٍائه، حول طبيعة الاورة 

 .!والاوار
وفي الوقت الذي نحن فيه بأمس الحا ة 

إلح خطا  وطني  امع، يهدف إلح 

التخٍيف من حدة االحتقان بين مختلف 

مكونات الشع  السوري، التي سعح النظام 

لوضعها في موا هة بعضها البعض، بدل 

أن تكون  ميعها في خندف الصراع 

األساسي معه، تبرز أصوات تتقصد اإلساءة 

لإلخوة الكرد وتنعتهم بصٍات من شأنها 

الحط من قيمتهم اإلنسانية و ويتهم الخاصة، 

باستخدام مٍردات وتعابير، تعكس نزعة 

عنصرية من مخلٍات عهود االستبداد 

 .واألو ام اإليديولو ية
إن المنظمة اآلاورية الديمقراطية، إذ 

تستنكر وتدين  ذه السلوكيات العنصرية، 

وخاصة تلك التي صدرت عن العميد أسعد 

الزعبي الذي يشغل اليوم منص  رئيس 

الوفد التٍاوضي للمعارضة السورية، فإنها 

تعبر عن عمف تضامنها مع اإلخوة الكرد، 

وترى بأن أية إساءة لهم،  ي إساءة لكل 

مكونات الشع  السوري، واعتداء علح 

القيم اإلنسانية وانتهاك صارخ ألبسط 

 .معايير حقوف اإلنسان
وتدعو المنظمة، أبناء الشع  السوري، 

لنبذ  ذا الخطا  المسموم، الذي ال يمال إال 

أصحابه ،و م قلة، والعمل علح تعزيز 

عوامل الاقة، بين مختلف مكونات الشع  

السوري عبر الحوار العقالني الذي يسعح 

لصياغة الرابطة الوطنية السورية علح 

أسس من الشراكة والمساواة واالختيار 

 ((. 6161آذار  62.... سوريا في   .الحر

كما أصدر التحالف الوطني الكردي في 

 سوريا بياناً،  اء فيه:

)) منذ تأسيس دولة سوريا لم يتوان 

الشع  الكردي انطالقا من مسؤولياته 

وحسه الوطني في تقديم آالف الشهداء دفاعا 

عن سوريا كباقي شركائه في  ذا الوطن 

وال يزال يقدم التضحيات لتطهير ترا  

 .الوطن من دنس اإلر ا  والتكٍيريين
 ذا الشع  الذي رددت حنا ر أبنائه 

الشعارات المطالبة بالحرية والكرامة 

وناصرت درعا ودوما وحمص وحل  

والشام وباقي المدن السورية وأكد علح 

وحدة الشع  السوري ألما ومصيراً، رغم 

ذلك تٍا أ  ذا الشع  بتصريحات تنتقص 

من حقيقة و وده التاريخي علح أرض آبائه 

وأ داده منذ آالف السنين وتشككك 

بإخالصه وتنكر تضحياته،  ذه التصريحات 

الصادرة من رموز االئتالف أماال أسعد 

الزعبي وكامل عطا وغير م الذين كانوا في 

األمس القري  ضباط وعمالء مأ ورين 

لدى النظام وتربوا لدى مدارس البعث 

الشوفيني ونكلوا بالشع  السوري علح مدى 

عقود وتتلمذوا في السنوات األخيرة علح 

أيدي السلٍيين اإلر ابيين الذين تحركهم 

 .دوائر مخابرات الدول اإلقليمية
 ذه التصريحات العنصرية ضد الشع  

الكردي تؤكد علح التحالف الضمني بين 

القوى التي تدعي تمايلها للشع  السوري 

باسم االئتالف وبين القوى التكٍيرية وفي 

مقدمتها داعش و بهة النصرة التي لم توفر 

وسيلة لمحاولة إبادة الشع  الكردي ابتداء 

من سري كانيه ومروراً بكوباني وانتهاء 

بالشيخ مقصود وعٍرين كل ذلك باسم 

 .الاورة السورية
وما نستغربه ونسته نه في  ذه 

الظروف العصيبة من تاريخ شعبنا الكردي 

استمرار الم لس الوطني الكردي في العمل 

كذراع سياسي تحت قيادة تالميذ البعث 

الشوفيني، رغم أن مال  ذه التصريحات 

تشكل فتنة بين مكونات الشع  السوري 

 .وتعمف األزمة بينهم
كما أن النقاط اإلاني عشر التي أعلن 

عنها المبعوث الدولي ستيٍان ديمستورا 

 15كورقة للتٍاوض في المرحلة             
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 تفجيرات بروكسل

 اإلرهابية

بعد أن انتثشثر االر ثا  وأدواتثه شثرقثاً 

وغرباً وتغلل بين شعو  وم تمعات عديدة، 

وبات رافعي رايته يملكون امكانات كثبثيثرة، 

أصبح يهدد البشرية ال معاء ويشكل خثطثراً 

كبيراً علح مستقبل الشعو  وقيم الثحثضثارة 

االنسثثانثثيثثة، و ثثا  ثثي األحثثداث الثثمثثٍثث ثثعثثة 

-3-66تتالحف، فٍي صثبثاح يثوم الثاثالاثاء 

طال يثد اإلر ثا  مثديثنثة بثروكسثل  6161

الثبثلثث ثيثثكثة والثتثثي تثحثثتثضثثن أيضثثا الثثمثقثثار 

الرئيسية لالتحاد األوروبثي، حثيثث أقثدمثت 

مثث ثثمثثوعثثات ظثثالمثثيثثة مثثعثثاديثثة لثثإلنسثثان 

تثٍث ثيثريثة  واإلنسانية علح القثيثام بثعثمثلثيثات

داخل المطار وفي إحدى محطثات الثمثتثرو، 

 -داعثش-تبنتهثا تثنثظثيثم الثدولثة اإلسثالمثيثة 

اإلر ابي، وراحت ضحيتها الثعثشثرات مثن 

المواطنين األبرياء بين قتيل و ريح، الثذيثن 

كانوا متو ثهثيثن إلثح أعثمثالثهثم ووظثائثٍثهثم 

 . لخدمة بلد م ومواطنيهم

 ذا وقد أصدرت الهيئة القيادية لمنثظثمثة 

حز  الوحدة الديمقراطي الثكثردي  -أوروبا 

في سوريا في حينه تصريحاً، أدانت فيه تلك 

االعتداءات الغادرة وأعلنت عثن تضثامثنثهثا 

مع حكومة وشع  بثلث ثيثكثا وتثعثاطثٍثهثا مثع 

 .أ الي الضحايا

وبهذه المناسبة أصدر التحالف الثوطثنثي 

 66/3/6161الكردي في سثوريثا بثتثاريثخ 

 بياناً،  اء فيه:

)) وقد أابتت انتٍثاضثة آذار بثأن الثكثرد 

أكثاثر إصثراراً وتصثثمثيثمثاً عثثلثح الثتثصثثدي 

لثثلثثديثثكثثتثثاتثثوريثثة واإلسثثتثثبثثداد وإن الثثمثثظثثالثثم 

والسياسات الشوفينيثة الثتثي تثراكثمثت عثبثر 

عقود مثن الثزمثن فث ثرت غضث  الشثبثا  

الكردي المحروم من أبسط حقوقه اإلنسانية، 

و ا  و اليوم في طليعة القوى التي تتصثدى 

إلر ثا  الثثقثوى الثثتثكثثٍثثيثريثثة الثتثثي زرعثثت 

 الموت والدمار في أنحاء سوريا ال ريحة. 

تثثبثثقثثح  ثثذه الثثذكثثرى ألثثمثثاً و ثثرحثثاً فثثي 

التاريخ الكردي يتذكر ا شعبنثا ويثعثّبثر عثن 

تضامنه مع عائالت الشهداء ووفاًء لدمثائثهثم 

الذكية وتكريما لهم اختثيثر  ثذا الثيثوم يثومثاً 

 للشهيد الكردي. ((.

وإحياًء لهذه الثذكثرى أقثيثمثت نشثاطثات 

ميدانية عديدة في مثخثتثلثف الثمثنثاطثف، إلثح 

 ان  الثبثيثانثات والثتثصثريثحثات السثيثاسثيثة 

 العديدة.

 فٍي ديريك وريٍها

ا تمعت حشوٌد غٍيرة مثن األ ثالثي فثي 

سثثاحثثة آزادي بثثنثثاًء عثثلثثح دعثثوة كثثلج مثثن 

 ) أحزا  سياسية مشاركة في اإلدارة الذاتية

والثتثحثالثف   وحركة الم ثتثمثع الثديثمثقثراطثي

(، وسثثارت   الثثوطثثنثثي الثثكثثردي فثثي سثثوريثثا

بات اه المقبرة وعند بوابتها بدأت  بثالثوقثوف 

دقيقة صمت علح أرواح الشهداء، ام ألثقثيثت 

 : الكلمات التالية

السثيثد  -حركة الم تمع الديمقراطي  -6

 حسن كو ر.

السثيثد  -التحالف الثوطثنثي الثكثردي  -6

 محمود صٍو.

 -كثلثمثة مثؤسثسثة عثثوائثل الشثهثداء  -3

 السيدة سعاد.

 السيدة شيرين. -آذار 66معتقلي  -2

 -مؤسسة الماقٍين الكرد في روج آفا  -2

 ف.السيد عبدالرحمن صاد

 آذار . 66عوائل شهداء  -1

حثثيثثث أ ثثمثثعثثت عثثلثثح مثثعثثانثثي الشثثهثثادة 

وقيمها وضرورات وحـثدة الصثف الثكثردي 

وتامين تضثحثيثات الثمثقثاتثلثيثن والثمثقثاتثالت 

الثثُكثثـثثرد فثثي و ثثه االر ثثا  والثثدفثثاع عثثن 

 المناطف الكردية.

في الختام قام ممالي األحزا  المشاركثة 

بوضع أكالثيثل مثن الثز ثور عثلثح ضثريثح 

الشهيدين الثخثالثديثن حسثيثن وولثيثد وقثراءة 

 . سورة الٍاتحة علح أرواحهم الطا رة

ومن  هة أخرى، وبدعوة من الثتثحثالثف 

الوطني الكردي في سوريا، أقيمثت بثتثاريثخ 

آذار نـدوة  ما يرية في قاعة البارزاني  61

الخالد بمقّر الحز  الديمقراطي الكردي فثي 

سوريا ) البارتي ( في مدينة ديريك، تثحثدث 

فيها كل من أعضاء الهيئة الرئاسية للتحالف 

سكثرتثيثر الثحثز    –”  نصرالدين إبرا يم ”  

الثثثديثثثمثثثقثثثراطثثثي الثثثكثثثوردي فثثثي سثثثوريثثثا 

نثائث  ”  مصطثٍثح مشثايثخ ”  ) البارتي ( ، و

سكرتير حز  الوحدة الديمقراطثي الثكثردي 

” صثالثح كثدو ”  في سوريا ) يكثيثتثي ( ، و

سكرتير حز  اليسار الديمقثراطثي الثكثردي 

... عثثن مثث ثثمثثل األوضثثاع . فثثي سثثوريثثا

السياسية وواقع القضية الكردية فثي سثوريثا 

ورؤية التحالف ومبادئه، حيث أغنيت الندوة 

 بمداخالت وأسئلة الحضور.

 وفي قامشلي

زار وفد كبير من حز  الوحدة بثرئثاسثة 

عضو الهيئة القيادية السثيثد مثحثمثد صثالثح، 

مرقد شهداء االنتٍاضة في مقثبثرة قثدوربثك، 

ووضع إكليالً من الورود عثلثح أضثرحثتثهثم 

الطا رة، وتم قثراءة سثورة الثٍثاتثحثة عثلثح 

 .أرواحهم الطا رة

وشارك ال مع بالوقثوف خثمثسثة دقثائثف 

صمت عثلثح أرواح الشثهثداء، وذلثك عثلثح 

طول رصيف الشارع العام بمدينة قثامشثلثو، 

 آذار. 66وكان قد أُشعلت الشموع ليلة 

 وفي عٍرين

زار  موٌع من أعضاء وأصدقاء حثز  

الوحـدة أضرحة شهداء االنتٍاضة في منطقة 

 عٍرين، و م:

قثريثة بثيثنثيثه  -الشهيد  ثالل كثمثال  -6

 )أبين(.

قرية  -الشهيد آريا فر اد فوزي ولو  -6

 قرطقالف الصغير.

مثقثبثرة  -الشهيد حسين حمو نثعثسثو  -3

 14زيارة حنان.                             
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رغثم ادامثة الث ثرح السثوري الثنثثازف، 

وَتلَُبد سماء بلدنا بثغثيثوم الثبثؤس واالحثبثاط، 

يرفض أبناء الشع  الكردي االستثكثانثة إلثح 

األلم والحزن وينٍض غبار الزمن الثبثغثيثض 

علح الدوام، فٍي  ذا العام عاد عيد نـثوروز 

 محمالً معه بذور األمل في غدج أفضل.

وقد أصدر التحالف الوطني الكردي فثي 

سوريا بهذه المناسبة رسالثًة دعثا فثيثهثا إلثح 

إظهار القيم والمعاني العظيمة والثحثضثاريثة 

 لعيد نـوروز وقال:

مرة أخرى يطل علينا نوروز وبثلثدنثا )) 

سثثوريثثا مثثازال يثثئثثن فثثي دوامثثة حثثر  

فوضوية، وفي ظل استمرار العنف والعنثف 

المضاد، يأتي نوروز .... ويثحثتثٍثل شثعثبثنثا 

الكردي في  وج من األلثم واألسثح عثلثح مثا 

ي ري في أر اء البثالد مثن خثرا  ودمثار 

و  رة ونزيف دم ال يتوقف، وفثقثدان آالف 

الشهداء، وحياة معيشية في غايثة الصثعثوبثة 

 في الداخل وأماكن الل وء.

وفي  ذه األيام تمر الذكرى السثنثويثة... 

لاورة الشع  السوري والذي شثاركثنثا فثيثهثا 

منذ أيامها األولح تعبيراً عن حالتنا السثوريثة 

وبخصوصيتنا القومية الكردية، ولكن النظثام 

الدكتاتوري استطاع أن يغيثر مسثار الثاثورة 

من السلمية إلح العسكرة والعنف والتطرف، 

وبهذا تدخلت التنثظثيثمثات اإلر ثابثيثة أمثاثال 

داعش و بهة النصرة، وتم تشثكثيثل كثتثائث  

اسالموية مدعومة من بعض الدول االقليميثة 

لثتثثشثثعثثل نثثار الثثٍثتثثنثثة والثنثثعثثرات الثطثثائثثٍثثيثثة 

والعنصرية، فكانت الثنثتثيث ثة ضثيثاع اثمثرة 

 الاوار والوطنيين الشرفاء.

فعانح الشع  السوري ب ميثع مثكثونثاتثه 

كل أنواع المآسي والويالت من قتلج وتشريثدج 

، وادخل البلد فثي أزمثة خثانثقثة، كثل  ودمارج

ذلك يتحمله النظام البعث الشوفيني المثسثتثبثد 

الثثمثثسثثؤولثثيثثة الثثكثثبثثرى 

بسثبث  تثعثنثثتثه ورفضثثه 

ألي حثثثثل سثثثثيثثثثاسثثثثي 

 سلمي، ....

إن التحالف الوطنثي 

الثثثثثثثثثثثثكثثثثثثثثثثثثردي ) 

HEVBENDI  ،)

والثثذي يثثعثثتثثبثثر إطثثاراً 

سياسياً كردياً مثعثارضثاً 

يناضل من أ ل إحثداث 

التغيير الثديثمثقثراطثي السثلثمثي فثي الثبثالد، 

ويسعثح إلثح تثوحثيثد صثٍثوف الثمثعثارضثة 

الوطنية السوريثة لثتثحثقثيثف أ ثداف الشثعث  

السوري في الحرية والثكثرامثة، ومثن أ ثل 

 ذا الهدف النبيل كان له الثدور الثبثارز فثي 

تشكيل م لس سوريا الثديثمثقثراطثي، والثذي 

 اء في واثيثقثتثه السثيثاسثيثة الثمثصثدقثة فثي 

مؤتمره اإلقرار بالحقوف القومية المشثروعثة 

لثثلثثشثثعثث  الثثكثثردي دسثثتثثوريثثاً وفثثف الثثعثثهثثود 

والمواايف الدولية، باإلضافة إلح إقراره فثي 

مؤتمره التأسيسي األول الثنثضثال مثن أ ثل 

بناء دولة سورية اتحادية بنظام ديثمثقثراطثي 

تعددي برلماني فدرالي، ويقر بحثقثوف كثافثة 

مثثثكثثثونثثثات الشثثثعثثث  السثثثوري الثثثقثثثومثثثيثثثة 

 والديمقراطية.......

وليبقح شعارنا األساس تغلي  الثتثنثاقثض 

الرئيسي علح سواه، بهدف تحقثيثف الثتثالقثي 

ووحدة الصف الثكثردي فثي سثوريثا، ومثن 

 أ ل السلم والحرية والمساواة.((.

 ذا وقد أشعل أبنثاء الثُكثـثرد فثي عثمثوم 

آذار نثثيثثران  61مثثنثثاطثثف تثثوا ثثد ثثم مسثثاء 

نـوروز في قمم التالل وال بال والشموع في 

الشوراع وعلح شرفات المنازل، تعبيراً عثن 

األمل في بزوغ ف ر يومج  ديد يثنثتثهثي فثيثه 

الظثلثم والثطثغثيثان ويسثود السثلثم والثحثريثة 

 والمساواة.

ورغم ت ن  العديد من األطثراف إقثامثة 

ت معات كبيرة احتٍاء بالعيد في الكثاثيثر مثن 

المواقع، خر ت ال ما ير الكردية بعشثرات 

آذار  66اآلالف إلح أحضان الطبثيثعثة يثوم 

 وأقيمت أنشطة عديدة ومتنوعة.

وبهذه الثمثنثاسثبثة، زار وفثٌد مثن حثز  

آذار مثرقثد  61الوحـدة عصثر يثوم األحثد 

 - 6891نثثوروز  -شثثهثثيثثد نـثثوروز األول

سليمان محمد أمين آدي في مقبرة مثحثمثقثيثة 

بقامشلو  ، حيث رح  السيد يوسف يعثقثو  

بالحضور ودعا م لثلثوقثوف دقثيثقثة صثمثت 

علح أرواح الشهداء، ام ألقثح السثيثد مثحثمثد 

صالح عضو الهيئة القثيثاديثة كثلثمثة، تثحثدث 

فيها عن قيم الشهادة والتضثحثيثة فثي سثبثيثل 

قضية عادلة، كثمثا ألثقثيثت قصثائثد شثعثريثة 

 وكلمة باسم عائلة الشهيد آدي.

كمثا زار  ثمثع مثن أعضثاء وأصثدقثاء 

حز  الوحـدة في مساء نٍس الثيثوم ضثريثح 

الراحل اسماعيل عثمثر، وأشثعثلثوا الشثمثوع 

 حوله ووضعوا باقات الورود عليه.

الل ثنثة الثمثحثلثيثة لثلثتثحثالثف  ذا وأحيت 

الوطني الكثردي فثي سثوريثا عثيثد نـثوروز 

بالقر  من ناحية بحركة في  ولير عاصمثة 

إقليم كردستان العراف، حيث ألقيت الكلثمثات 

وقّدمت الٍرف الثٍثلثكثلثوريثة )مثيثديثا، بثهثار، 

نارين ورو آفا ( فقرات فنية  ثمثيثلثة، كثمثا 

قدم الٍنان سيوار حداد م موعة من األغاني 

الكردية القومية، وقرأ السيثد صثالثح بثوزان 

 رسالة نـوروز باسم التحالف.

كما احتٍل أكراد قاطثنثيثن فثي مثحثافثظثة 

الالذقية بعيد م في موقع زغرين السثيثاحثي، 

بالوقوف دقيقة صمت علثح أرواح الشثهثداء 

وإلقاء كلمة نـوروز وإقامة دبثكثات وأغثانثي 

  ميلة.

ر التحالف الوطني الكردي لمركز  وحضَّ

احتٍالي في موقع غثابثة كثوبثانثي لثالحثتثٍثال 

بعيد نوروز، إال أن إدارة األسثايثش مثنثعثتثه 

من ذلك، علماً أن القائمين علح االحتٍثال قثد 

تقدموا بطل  الثتثرخثيثص لثلثغثرض نثٍثسثه، 

فأصدرت محلية التحالف تصريحاً، وقالت ا 

إن ذاك العمل الالمسؤول يسثيء إلثح روح 

الكردايتي وإلح خثلثف الثمثزيثد مثن الثتثبثاعثد 

والتٍرقة بين أبناء الشع  الكردي وال تثخثدم 

مصثثلثثحثثة الشثثعثث  الثثكثثردي فثثي سثثوريثثا 

والمشاريع السياسية التي أعلنهثا فثي اآلونثة 

... في الوقت الذي نثحثن أحثوج مثا .األخيرة

نكون إلح الثوحثدة ورص الصثف وتثوحثيثد 

الموقف الكرد ا، ومن  انبها أوضحت  يئة 

الداخلية في كوباني ا بأنها منعثت االحثتثٍثال 

بعيد نوروز في أكار من مكان لسب  و ثود 

مخاطر وقوع عمليات إر ابية، و قالت بثأن 

قوات األسايش تستطيع فثقثط حثمثايثة مثكثان 

واحثثد، ...ا. وكثثان  ثثذا الثثحثثدث مثثوضثثع 

 5امتعاض آالف الكوبانيين.               

 نـوروز عيد االنتصار على الطغيان
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قامت منظمة تربه سبي وفي نشاط مميز 

قامشلو لحز  الوحـدة بزراعة أش ارج فثي  -

آذار بثالثقثر  مثن سثاحثة  66حديقة شهداء 

، 63/3/6161آزادي، وذلك يثوم الثاثالاثاء 

وانضم إلح حملثة الثتثشث ثيثر تثلثك وفثد مثن 

منظمة قامشلو للحز  يتقدمه نائ  سكرتثيثر 

الحز  السيد مصثطثٍثح مشثايثخ وعثدد مثن 

أعضاء دائرة )قامشلو وتربه سثبثي ( وسثط 

 أ واءج من الٍرح والسرور.

وأقثام الثثتثحثثالثف الثثوطثنثثي الثكثثردي فثثي 

فثي  6161/    3/  62سوريا يثوم الث ثمثعثة 

قاعة قصر النبالء بمديثنثة الثقثامشثلثي حثٍثالً 

 ما ثيثريثاً بثمثنثاسثبثة عثيثد نـثوروز، وسثط 

 حضور  ما يري و سياسي و مدني ملثٍثت

. 

بداية أُلقيت قصيدة حماسية مثن عثريثف 

الحٍل السيد عبدالسالم خو ثة، مثرحثبثاً مثن 

خاللها بالضيوف ام الوقوف دقثيثقثة صثمثت 

علح أرواح الشهداء والنشيثد الثقثومثي ) أي 

 .رقي  ( 

وألثقثح السثثيثد مصثطثثٍثح مشثايثثخ كثلثمثثة 

التحالف الوطني الكردي في سوريا، تطثرف 

من خاللها إلح أبثرز مثنثاسثبثات شثهثر آذار 

بدءاً من رحثيثل الثبثرزانثي الثخثالثد انثتثهثاءاً 

باستشهاد القائد الخالد ا القاضي مثحثمثد ا ، 

مروراً بانتٍاضة القامشلي ... إلح أن يزد ر 

آزاد بنوروز رمز الحرية واالنعثتثاف، وقثّدم 

سرداً مو زاً لسياسة الثتثحثالثف بثخثصثوص 

األزمثثة السثثوريثثة ورؤيثثتثثه لثثحثثل الثثقثثضثثيثثة 

الكثرديثة فثي سثوريثا، وعثن مثا أعثلثن فثي 

 مؤتمر الرميالن .

 -كما ألقيت كلمة اتحثاد الثكثتثا  الثكثرد 

سوريا، تال ا كلمة حز  اإلرادة الشثعثبثيثة، 

 ذا وقثد أمثتثع الثٍثنثان الشثا  ا زكثريثا ا 

الحضور ببعض من أغانيه القومية الرائعثة، 

كما أبدع الطٍل المو و  ا آفاك قثرمثوطثي 

ا في أدائه لبعض األغاني القومية بثأسثلثو  

غربي ، وكذلك ا كثومثا كثلثيثلثكثا ا الثٍثنثيثة 

للصغار والكبار كان لها حضور ممثيثز مثن 

خالل أدائها لثبثعثض الثدبثكثات الثٍثلثكثلثوريثة 

 . الكردية

أيضاً ألقيت العديد من القصائد الثقثومثيثة 

 -من قثبثل السثادة الشثعثراء ا بثافثي تثاري 

و وردت ،  ا بثافثي كثاوا -دلبرين مثحثمثد 

 -  :العديد من برقيات التهنئة للثحثٍثل، مثنثهثا

 - مثركثز آشثتثي - حز  االتحاد السثريثانثي

االتثحثاد الثنثسثائثي  - الهيئة الوطنية العثربثيثة

ملتقثح  - حز  آزادي الكردستاني - الكردي

منظمة ديريك للحز  الديثمثقثراطثي  - المرأة

مثثركثثز  -الثثكثثردي فثثي سثثوريثثا ) الثثبثثارتثثي(

  -سثوريثا  -اتحاد الكتا  الثكثرد  -سوبارتو

مؤسسة تعليم وحثمثايثة الثلثغثة الثكثرديثة فثي 

 . كوما شانو - مبادرة سوا - سوريا

 عيد نـوروز يف أوربا 
 محمد عني  يال   ≥

استقبلت ال الية الثكثردسثتثانثيثة آذار  ثذا 

العام في دول اإلغثتثرا  ، بثاالحثتث ثا ثات 

والتظا رات في عواصثم وكثبثريثات الثمثدن 

األوروبية تنثديثداً بثالثقثصثف الثتثركثي عثلثح 

القرى والبلدات الكرديثة فثي سثوريثا، لثيثس 

فقط استكماال لحربها القذرة التي دمرت مدن 

وبلدات في كردستان الشمالية تثحثت ذريثعثة 

محاربة اإلر ا ، وإنما إنتقاما للهزائم الثتثي 

ألحقت بحلٍثائثهثا اإلر ثابثيثيثن مثن الثنثصثرة 

والداعش وغير ا من ال ماعات الثتثكثٍثيثريثة 

في الشمال السوري، وسيطرة قوات سثوريثا 

الديمقراطية المثدعثومثة مثن قثبثل الثتثحثالثف 

 الدولي علح تلك المناطف.

حيث شاركت منثظثمثات حثز  الثوحـثدة 

الديمقراطي الكردي في سثوريثا فثي مثعثظثم 

تثثثلثثثك األنشثثثطثثثة، سثثثواء مثثثع األحثثثزا  

الكردستانية الشقيقة أو مع أحزا  الثتثحثالثف 

الوطني الكردي في سوريا أو بمٍرد ا. كثمثا 

شاركت في إحياء معظم المناسبات اآلذاريثة 

آذار الثمث ثيثثدة ، حثثلثبث ثثة  66إنثتثٍثاضثثة   –

الشهيدة ، الذكرى الاالاة والاثالاثون لثرحثيثل 

القائد الخالد مثال مصثطثٍثح 

الثثبثثرزانثثي، وغثثيثثر ثثا مثثن 

الثثثمثثثنثثثاسثثثبثثثات الثثثمثثثؤلثثثمثثثة 

 والمٍرحة.

وشهدت معظم البلديثات 

 61شعلة نـوروز في مساء 

آذار فثثي أ ثثواء مثثعثثبثثرة 

إحياًء لثلثمثنثاسثبثة وقثيثمثهثا، 

وبحضور ومشاركة مثلثٍثتثة 

من مسؤولين وغير ثم مثن 

أوربيين وبرلثمثانثيثيثن، فثي 

بعض الثدول بشثكثل خثاص. كثمثا تثمثيثزت 

إحتٍاالت نـوروز  ذا العام بحضثور الثمثرأة 

الكردية بزيها الٍلوكلوري، فثكثانثت مثوضثع 

إع ا  وا تمام الضيوف األوروبيين، و ثنثا 

البد من تو يه الشكر إلح  معيات و ثيثئثات 

بذلت  هود مضنية في إحيثاء وإنث ثاح تثلثك 

اإلحتٍاالت، وإلح  ميع المسا مين فثي تثلثك 

المؤسسات ومثخثتثلثف مثنثظثمثات الثمث ثتثمثع 

المدني خدمة ألبناء شعبنا الكثردي وقضثيثتثه 

العادلة، إلح  ان  تلك األنشطثة الث ثمثاعثيثة 

والمشتركثة كثان لثبثعثض مثنثظثمثات حثز  

 الوحـدة نشاطات خاصة بها . 

 فرع سويسرا

بثثثمثثثديثثثنثثثة بثثثازل  6161-3-61فثثثي 

السويسرية وبحثضثور  ثمثا ثيثري مثلثحثوظ 

أحتٍل أبناء ال الية الكردية بعيثد ثم الثقثومثي 

نثوروز عثلثح أنثغثام الثمثوسثيثقثح واألغثانثثي 

الاورية والثٍثلثوكثلثوريثة بثمثشثاركثة كثل مثن 

 الٍنانين:

خثثبثثات   – ثثان حثثبثثش   –دلثثو دوغثثان 

 –شثٍثان بثرور   –كثومثا  ثيثٍثي  -دا وكي 

 كروبا رامان 

 ألمانيا -برلين 

بدعوة من منظمثة  -شهدت مدينة برلين  

حضثثوراً  ثثمثا ثثيثثريثاً مثثن   –الثحثثز  فثثيثثهثا 

، 6161-  3  –  61مختلف الثٍثعثالثيثات فثي 

حيث بدأ الحٍل بثدفثيثٍثة صثمثت عثلثح روح 

  15الشهيد سليمان آدي و ميع             
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 إعالن مشروع النظام االتحادي 
في السادس والسابع عشر من آذار ال اري، انثعثقثد 

النظثام االتثحثادي الثديثمثقثراطثي المؤتمر التأسيسي لـ ا 

شمال سوريا ا، بعد انثتثهثاء أعثمثال الثلث ثنثة  -لروج أفا

مندو  من فعاليات سياسية  611التحضيرية، بحضور 

وا تماعية لمكونات سورية عديدة، من بينها الثتثحثالثف 

الثثوطثثنثثي الثثكثثردي فثثي سثثوريثثا وحثثركثثة الثثمثث ثثتثثمثثع 

 الديمقراطي وأحزا  سورية وكردية ومنظمات أخرى.

النظام االتثحثادي لـ ا وفي ختامه أعلن عن مشروع 

شمال سوريا ا، وانتخا   ثيثئثة  -الديمقراطي لروج آفا

تنظيمية لتعمل علح وضع مشروع عقد ا تماعي خالل 

 مدة أقصا ا ستة أشهر.

 ذا وقد رّدت معظم أوسثاط الثنثظثام والثمثعثارضثة 

السورية وحكومات الدول اإلقليمية سلباً علح المشثروع 

وعّبرت عثن رفضثهثا لثه فثي مثواقثف واضثحثة ضثد 

 تطلعات وحقوف الشع  الكردي في سوريا.

 ندوة سياسية في قرية غيبي
 6161في أواخثر شثهثر آذار وبثمثنثاسثبثة نثوروز 

أقامت منظمة قامشلو لحز  الوحدة ، ندوة سياسية فثي 

قرية غيبي، حاضر فيها السيد عبد الرحمن أبثو مثحثمثد 

عضو دائرة قامشلو وتثربثه سثبثي، فثي الثبثدايثة بثارك 

العيد وشرح مثعثانثيثه وتثطثرف إلثح الثوضثع بللحضور 

ا وضثرورة تشثكثيثل وفثد 3الكردي ومحاداات  نيف ا

كردي مستقل يحمل معاناة ومثطثالث  الثكثرد إلثح تثلثك 

المحاداات وغير ا من المواضيع، وفثي الثخثتثام أ ثا  

 .علح اسئلة واستٍسارات الحضور

 ندوة سياسية تنظيمية في قرية قره قوي
السيثد مصثطثٍثح  6161/    31/3عقد يوم األربعاء 

مشايخ نائ  سكرتير حز  الوحـدة ورئثيثس الثتثحثالثف 

الوطني الكردي في سوريا، مثع السثيثد مثحثمثد صثالثح 

عضو الهيئة القيادية ندوة سياسية لمثنثظثمثة الثدربثاسثيثة 

 للحز  في قرية قره قوي.

وبعد الوقوف دقيقثة صثمثت عثلثح أرواح الشثهثداء 

الحرية تحدث السيثدان مشثايثخ و صثالثح عثن مث ثمثل 

األوضاع السياسية الكردية والسورية ومحاداات  نيثف 

 ومواضيع أخرى

 ام أ ابا علح أسئلة الحضور بروح رفاقية عالية.

 انتهاء دورة لغة كردية
مثثؤسثثسثثة تثثعثثلثثيثثم   أنثثهثثت  6161/    3/   66بثثتثثاريثثخ 

وحماية اللغة الكثرديثة وبثالثتثعثاون مثع مثنثظثمثة إقثلثيثم 
فرع سثلثيثمثانثيثة ، دورة )  -كوردستان لحز  الوحدة 

باء ( اللغة الكردية لم موعة من الطال ، حيثث  -ألف 
 .تم توزيع الشهادات عليهم

 افتتاح مركز لحزب الوحـدة في تربه سبي

، وبحضور ممالي أحزا  كردية ومؤسسات مدنيثة 6161/  2/  6يوم ال معة 

وماقٍين وكتا  وأعضاء وأصدقاء للحز  وحشد من األ الي، تم افثتثتثاح مثركثز 

الث ثزيثرة  -لحز  الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا بثمثديثنثة تثربثه سثبثي 

 بمهر ان  ما يري.

بدايًة رح  السيد علي أوسيه بالحضور ودعا م للوقوف دقيقة صثمثت عثلثح 

أرواح الشهداء، وبعد ترحي ج وكلمة مقتضبة من السيدة نسرين، ألقح السيد فر اد 

 كلمًة معبرة باسم منظمة الحز  في تربه سبي، ومقدماً الشكر للحضور.

سثوريثا، وألثقثح  -وألقح السيد نو ين بي رماني كلمة باسم اتحاد كتا  الكرد 

، وألثقثت السثيثدة السيد ادريس كلمة مؤسسة تعليم وحماية اللغة الكردية في سوريا

لثحثز  ألثقثا ثا لآسيا محمد سليم كلمة م لس إيالة تربه سبي، وكلمة دائرة ديريك 

السيد شمس ، كما ألقيت قصيدة شعرية من قبل السيدة سارا علح أوسيه، أما كلمة 

الهيئة القيادية للحز  فألقا ا السيد محمد صالح، شكثر فثيثه الثحثضثور، وتثحثدث 

 علح األوضاع السياسية والوضع الكردي.

وورد العديد من برقيات التهنئة، وفي الختام تم قطع شريط الحريثر مثن قثبثل 

 أعضاء الهيئة القيادية وافتتاح مركز الحز  وسط مشاعر الود والسرور.

 نـدوة سياسية في تل غزال
 2/3كوباني بتثاريثخ  -أقام حز  الوحـدة نـدو سياسية في قرية تل غزال 

نـدوة سياسية، حضر ا  مع كبير من أعضثاء وأصثدقثاء الثحثز ،  6161/ 

وألقح فيها السيد مسلم شيخ حسن عضو الل نة السياسية للحز  كلمًة، تثحثدث 

فيها عن الاورة السورية ومآالتها، وال هود الدبلوماسية والسياسية التثي تثبثذل 

من أ ل الدفع بالحل السياسي، وتوقف حيال القصف التركي للمناطف الكردية 

و  ماتها علح مناطف كردستان الشمالية، وكذلك تحدث عن أوضاع الحثركثة 

الكردية وضرورات تأسيس التحالف الوطني الكردي وما  و وا   القيام بثه 

 من أ ل وحـدة الصف الكردي.

 وفي الختام أ ا  السيد مسلم عن أسئلة واستٍسارات الحضور.
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ب هودج   بارة ومتابثعثة حثاثيثاثة  قثامثت 

( الثكثرديثة koma şano  –)فرقة المسرح 

،بثتثو ثيثه 6162في بداية حزيران من عثام 

نداء مكتو  بالثلثغثات الثكثرديثة و الثعثربثيثة 

واإلنكليزية ، إلح منظمة اليونسكو والثهثيثئثة 

الدولية للمسرح مطالبة بإدراج اللغة الكردية 

ضمن اللغات التي تتثر ثم بثهثا رسثالثة يثوم 

المسرح العالمي وإيثداعثهثا ضثمثن الثواثائثف 

الثرسثمثيثة لثلثهثيثئثثة ،ولثهثذا الثغثرض قثامثثت 

بثثالثثتثثواصثثل مثثع الثثعثثديثثد مثثن الشثثخثثصثثيثثات 

األكاديمية من ذوي االختصاص لثلثحثصثول 

علح دعمهم وتأييد م وذلك من خالل حثمثلثة 

 مع التواقيع علح النداء المذكور والثتثي تثم 

اإلعالن عنها في مؤتمر صحٍي فثي مثديثنثة 

القامشلي نهاية شهر أيلول من السنة نٍسها ، 

بحضور العديد مثن الشثخثصثيثات الثاثقثافثيثة 

والسياسية ومنظمات الم ثتثمثع الثمثدنثي ، ، 

كما تم إنشثاء صثٍثحثة قضثيثة عثلثح مثواقثع 

التواصل اال تماعي لهذا العمل، وتم اختيثار 

أربعة أشخاص إلدارة الحملة ومتابعة يوميثة 

للتواصل ونشر الحمثلثة عثلثح اوسثع نثطثاف 

ممكن وكس  مؤيدين للحملة: ) عبدالرحثمثن 

 –إبرا يم علي من القامشليا مدير الحملةا 

حسثيثن   – وان معصوم علي مثن الثنثمثسثا 

بر س صثالثح مثن   –محمد مراد من ألمانيا 

سثثويسثثرا (، وخثثالل الثثٍثثتثثرة الثثواقثثعثثة بثثيثثن 

اإلعالن عن بدء الحملة وتسثلثيثم الثنثداء مثع 

 داول الموقعين ، تلقت الحملة الثكثاثيثر مثن 

رسائل الدعم والمؤازرة ومن مختلف الثدول 

 21أكثاثر مثن مثن ضثمثنثهثم   وال نسثيثات

شخصية أكاديمية كردية وعربية وأ نبية لها 

اقلها العلمي والاقافي والٍني ، وفي منتصف 

تم تسثلثيثم الثنثداء مثرفثقثاً  6161شهر شباط 

ب داول التواقيع إلح الثمثديثر الثعثام لثلثهثيثئثة 

 Tobiasالثثدولثثيثثة لثثلثثمثثسثثرح السثثيثثد )  

Biancone   وبعد دراسة مستٍثيثضثة مثن )

قبلهم ، تم إبالغ أصحا  الثنثداء والثقثائثمثيثن 

بالحملة رسمياً عن طريف المدير العام للهيئة 

نٍسه  باالست ابة لندائهم ، إال إنثهثم طثالثبثوا 

بعدة شروط البد من توفير ا حتح تتم عملية 

تبني التر مة من قبلهم وبشكل رسمي مثاثالً 

أن نقوم الٍرقة  بثتثر ثمثة الثرسثالثة وأيضثاً 

السيرة الذاتية لكات  الرسثالثة إلثح الثكثرديثة 

عثلثح أن تثثتثم الثثتثر ثثمثة مثثن ق ثثبثل مثثتثر ثثم 

محترف و بحرفية عالية وأن تكون التر مة 

من النثص األسثاسثي . و تثمثت االسثتثعثانثة 

بثثالثثدكثثتثثور  شثثام زيثثن الثثديثثن مثثن لثثبثثنثثان 

للحصول علي السيرة الذاتية لكات  الرسثالثة 

 Anatoliالثثثروسثثثي األصثثثل السثثثيثثثد )

Vassiliev  الذي لم يتردد فثي الثمثسثاعثدة )

مشكوراً، كما تمت تر مة نص الرسالة مثن 

، (Leylan elî)قثثبثثل االسثثتثثاذ لثثيثثالن عثثلثثي

والسيرة الذاتية من ق بل األستاذ نثواف بشثار 

 (Newafê Bişar ومثن اثم تثم إرسثثال   )

 6161  –  3  -62المطلو  للهيئة . بتاريثخ 

تثثلثثقثثت إدارة الثثٍثثرقثثة رسثثالثثة مثثن مسثثؤولثثة 

النشاطات بالهيئة الدولية للمثسثرح السثيثدة )

aktina stathaki  تعر  فيها عن شكر ا )

لهم لتر مة نص الرسالة إلح اللغة الثكثرديثة 

وبأن المختصين يقومون األن بنشر ثا عثلثح 

الموقع الرسمي للهيئة الدولية للثمثسثرح إلثح 

 ان  الثلثغثات األخثرى. وفثي  ثذا الصثدد 

يقول القائمين بالحملة أن  حلمثنثا قثد تثحثقثف 

وأدر ت اللغة الكردية بين اللغثات االخثرى 

وللمرة األولح يتم نشر الرسالة رسمياً باللغة 

الكردية من ق بل الهيئة الدولية للمثسثرح كثمثا 

 ي المرة األولثح تثنثشثر الثرسثالثة بثلثغثة ال 

و ثثود لثثمثثنثثدو  لثثهثثا فثثي الثثهثثيثثئثثة الثثدولثثيثثة 

 للمسرح .

أسثثرة تثثحثثريثثر  ثثريثثدة الثثوحثثدة تثثهثثنثث   

الشع  الكردي بهذا األنث ثاز الثكثبثيثر ،كثمثا 

تتقدم بالشكر ل ميع من بادر وسا م في  ثذه 

 komaالحثمثلثة خثاصثة فثرقثة الثمثسثرح )

şano والكات  والمخرج الثمثسثرحثي عثبثد )

 الرحمن ابرا يم.

 لهيئة الدولية للمسرح تنشر رسالة اليوم العالمي للمسرح باللغة الكرديةا

 رحيل المناضل بهجت مال حامد
م، تثثوقثثف قثثلثث  2/3/6161صثثبثثاح يثثوم الثث ثثمثثعثثة 

المناضل به ت مال محمد مال حامد عن الخٍقان وانثتثقثل 

 إلح  وار ربه، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبموك   نائزي مهي ، حضثره  ثمثا ثيثر غثٍثيثرة، 

وشارك فيه قيادات من الحركة الكردية، إضافة إلثح وفثدج 

من حز  الوحـدة، ُنقل  امانه إلح مقبرة قدور بك، حيث 

وري الارى فيه. وقد تم تقبل لتعازي فثي خثيثمثة ُنصثبثت 

 مدينة قامشلي. -أمام منزله في حي البشرية 

م، 6822الٍقيد به ثت مثال حثامثد مثن مثوالثيثد عثام 

انتس  إلح صٍوف الحركة الوطنية الكرديثة فثي سثوريثا 

م، قثثاد 6811م، وأصثبثح قثيثاديثثاً مثنثذ عثام 6813عثام 

م، وسثافثر إلثح 6818مظا رة طالبية في قامشلثو سثنثة 

م، حثثيثثث تثثعثثرض إلثثح أبشثثع أنثثواع 6816أوربثثا عثثام 

التعذي  علح أيدي  الوزة النظام الثبثعثاثي الثمثقثبثور فثي 

العراف، وأصبح يعاني منذ ذلك التاريخ من إضثطثرابثات 

م، إلح سوريا ليبقح وحيداً 6811-6812عقلية، عاد سنة 

 في منزله مع والده ووالدته اللذين توفيا منذ سنوات.

وقف حز  الوحـدة إلح  انبه بما أمكن، وقّدم خالص 

 التعازي برحيله.

أوساط شهر آذار الث ثاري دعثت 

منظثمثة الثدربثاسثيثة لثحثز  الثوحـثدة 

اتحاد كتا  كوردستان سوريا إلحثيثاء 

أمسية شعرية فثي مثركثز اسثمثاعثيثل 

 ر، وحضر ا  مع من الثمثهثتثمثيثنعم

وبعثض الضثيثوف ورئثيثسثة االتثحثاد 

 األستاذة وزنة حامد، ووسائل إعالم.

بثثثدأت األمسثثثيثثثة بثثثالثثثتثثثرحثثثيثثث  

بثثالثثحثثضثثور مثثن قثثبثثل السثثيثثد حثثمثثيثثد 

األحمد، والوقوف دقيقة صمثت عثلثح 

أرواح الشثثهثثداء، وتثثم إلثثقثثاء قصثثائثثد 

شعرية باللغثتثيثن 

الثثثثثثثثكثثثثثثثثرديثثثثثثثثة 

والثثعثثربثثيثثة مثثن 

 قبل:

الشثثاعثثر  -6

 عمر بكر.

الشثاعثرة  -6

كولثيثسثتثان عثبثد 

 القهار داوود.

 . الشاعر كمال سينو -3

 الشاعر مصطٍح حمده. -2

وفي الثخثتثام شثكثر اتثحثاد كثتثا  

كوردستان سوريا منظمة الثدربثاسثيثة 

لثثلثثحثثز  السثثتثثضثثافثثتثثهثثم، ويثثذكثثر أن 

مركز اسماعيل عمر اقام ويقيم العديد 

مثن الثنثشثاطثات الثاثقثافثيثة والثٍثكثريثثة 

 . والسياسية علح مدار السنة

 أمسية شعرية في مركز اسماعيل عمر 
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 الشهيد دلوفان مامو في ذكرى رحيله

آذار أحيت منظمة  نديرس لحز  الوحـدة ذكثرى رحثيثل  62بتاريخ 

عثٍثريثن، بثحثضثور -الشهيد دلوفان مامو في مقبرة قرية اشثكثان غثربثي 

أعضاء من احز  وذويه ومن و هاء القرية، وتم وضع باقة من الز ثور 

علح ضريح الشهيد وألقح السيد قهرمان كلمة ارت اليثة، أكثد فثيثهثا عثلثح 

 المضي قدماً علح نهج الحز  وسياسته.

 الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الشهيد مصطفى عيسو

، قام وفد مثن مثنثظثمثة حثز  الثوحـثدة ضثم 6161/    3/  61بتاريخ 

السيدين )قازقلي محمد، علي كمال( عضوي الهيئة القيادية بزيارة ضريح 

عٍثريثن، إحثيثاًء لثذكثرى رحثيثلثه  -الشهيد مصطٍح عيسو في قرية فقيرا 

وضع الوفد إكليالً مثن الثز ثور عثلثح ضثريثح الشثهثيثد، ووقثف   الاالاة .

 الحضور دقيقة صمت علح روحه الطا رة وعلح أرواح  ميع الشهداء.

 الشهيد بشير محمد في ذكراه الثانية
قامت منظمة  نديرس لحز  الوحـدة بإحياء الذكرى الاانية الستشهاد 

، وبمشاركة أعضثاء مثن 61/3/6161الرفيف بشير محمد المصادف في 

الهيئة القيادية، حيث استقبل ال مع من قبل أ ل وذوي الشهيد، وتم وضثع 

إكليل من الز ور علح ضريح الراحل، وتم الترحي  بثالثحثضثور وإلثقثاء 

كلمة باسم منظمة خاستيا للحز ، ذكرت بمثنثاقث  الثٍثقثيثد ومثؤكثدًة عثلثح 

ضرورة مواصلة النضال حتح تحقيف أ داف ومطال  شعثبثنثا فثي السثلثم 

 والحرية والمساواة.

 نـدوة اجتماعية في جنديرس
عقدت منظمة  نديرس لحز  الوحـثدة نثدوة ا ثتثمثاعثيثة 

، حضثثرتثثهثثا  ثثمثثع مثثن أعضثثاء 6161/    3/  62بثثتثثاريثثخ 

 :وصديقات الحز ، و رى فيها النقاش حول مواضيع

الثثزواج الثثمثثبثثكثثر وتثثداعثثيثثاتثثه السثثلثثبثثيثثة عثثلثثح الثثٍثثرد  -6

 والم تمع.

دور المرأة في تربية ال يل علح الثمثبثاد  اإلنسثانثيثة  -6

 .والقيم األخالقية

ضرورة الصراحة بين الزوج والزو ة وبين األبثنثاء  -3

 .من  هة األخرى

حث   -اإلخثالص  -الصثدف  -  :تربية األطٍثال عثلثح -2

االعتماد عثلثح الثنثٍثس  -ح  العلم والمعرفة  -الوطن واللغة 

 .واالبتعاد عن االتكالية

وإذا كانت المرأة الكردية تشارك السورية في العديثد مثن 

أو ه المعاناة، إال أنها نسبياً تتمتع بقسط وفير من حقوقها فثي 

المناطف الكردية بشكل خاص، لثمثا لثلثمث ثتثمثع الثكثردي مثن 

 خصوصيات حضارية منٍتحة.

وكما  و معتاد، قامت العديد من الثمثؤسثسثات واألحثزا  

آذار، فثي  9الكردية باالحتٍاء بعيد المرأة العالمي  ذا الثعثام 

 لٍتة  ديرة إلح أوضاع المرأة والدفع نحو تحسينها.

 في قامشلي

أقام مكت  المرأة والطٍولة في التحالف الوطنثي الثكثردي 

في سوريا احتٍالية فثي صثالثة سثيثران بثحثي قثنثاة السثويثس 

وبحضور نخبة من السثيثاسثيثيثن والثمثاثقثٍثيثن ومثمثاثلثيثن عثن 

 .منظمات المرأة و مع من المهتمين

بدأ الحٍل بالوقوف دقيقة صمت علح أرواح الشهثداء، اثم 

ألقح السيد مصطٍح مشايخ للتحالف كلمة، تلتها كلمثة مثكثتث  

المرأة والطٍولة ألقتها السيدة نسرين حسين، وعثرض كثذلثك 

فلم واائقي عن المرأة ومعاناتها علح مّر التاريخ، تثاله كثلثمثة 

منظمة حقوف االنسان في سوريا )ماف( ألقا ا السثيثد عثدنثان 

سليمان، كما ألقح االستاذ فواز أوسثي كثلثمثة اتثحثاد الثكثتثا  

 .سوريا -الكرد

 عٍرين -في كٍرصٍرة وآشكان غربي

أقامت منظمة المرأة والطلبة لحز  الوحدة في  نثديثرس 

ندوة  مثا ثيثريثة فثي قثريثة كثٍثرصثٍثرة  2/3/6161بتاريخ 

وأخرى في قرية اشكان غربي، بعد الثوقثوف دقثيثقثة صثمثت 

علح أرواح الشهداء وخاصة عثلثح روح الشثهثيثدة كثلثسثتثان 

 ميل تحدات فيهما السيدة زلوخ  ثمثو مثطثوال عثنثد مثعثانثاة 

المرآة السورية عموما والكردية خاصة وأكدت علح ضرورة 

تنظيم المرأة والمشاركة في الحيثاة السثيثاسثيثة واال ثتثمثاعثيثة 

 بٍاعلية للمسا مة في بناء م تمع العدالة والمساواة.

 ال زيرة -في الدرباسية 

 9أقامت منظمة حز  الوحـدة احتٍالية بعيد              
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الثثمثثرأة فثثي مثثركثثز اسثثمثثاعثثيثثل عثثمثثر، حثثيثثث تثثم 

الترحثيث  بثالثحثضثور مثن قثبثل اآلنسثة مثهثابثاد، 

ودعثثتثثهثثم لثثلثثوقثثوف دقثثيثثقثثة صثثمثثت عثثلثثح أرواح 

 الشهداء، ام ألقيت:

 -كلمة منظمة المرأة للحز  في الدرباسية  -6

 ح.السيدة خدي ة عيس

 و.خنسا كاس -قصيدة شعرية  -6

 و.زوزان عم -قصيدتين شعريتين  -3

 و.زو اد رس -قصيدة شعرية  -2

 -قصيدة شعرية باسم كردستثان لثفطثٍثال  -2

 دلدا (. -سيماف -)ديار

 ا.قصيدة للطٍلة ايٍ -1

وتم استذكثار الثٍثنثان الثراحثل مثحثمثد شثيثخثو 

واالستماع إلح م موعة من أغانيه الثعثذبثة، وقثّدم 

الر ال الورود لثلثنثسثاء فثي الثحثٍثل، وتثم تثقثديثم 

 الحلوى للحضور.

 إقليم كردستان العراف -وفي  ولير 

أقامت منظمة الثمثرأة لثحثز  الثوحـثدة نـثدوة 

بمناسبة العيد، في مقّر الحز ، وشارك فيهثا وفثد 

من منظمة المرأة للحز  الديمقراطي الكردستاني 

 إيران. -

بدأت الندوة بالتثرحثيث  بثالثحثضثور مثن قثبثل 

ا، والثوقثوف دقثيثقثة اآلنسة شوخان صثالثح مثيثرز

ام تثحثداثت شثوخثان صمت علح أرواح الشهداء، 

عن دور المرأة ومكانتها في الم تمع، وعثن دور 

التي تقوم بها المرأة الكردية إلح 

 ان  الر ل ، ومشاركثتثهثا فثي 

الثثاثثورات الثثتثثي قثثامثثت ضثثد 

 . األنظمة الغاصبة لكوردستان

كثثمثثا ألثثقثثت السثثيثثدة أمثثيثثنثثة 

رشوليك عضوة دائثرة مثنثظثمثة 

اإلقليثم لثحثز  الثوحـثدة كثلثمثة، 

تحدات فيها عن اليثوم الثعثالثمثي 

للمرأة ، وسرد ا األسبثا  الثتثي 

أدعت إلح اتخاذ  ذا اليوم يوماً 

 . عالمياً للمرأة

ومن  انبها ألثقثت عضثوة 

مثثثنثثثظثثثمثثثة الثثثمثثثرأة لثثثحثثثز  

الثثديثثمثثقثثراطثثي الثثكثثردسثثتثثانثثي 

) إيران ( السيدة )نعيمة خثان( 

كثثلثثمثثة، تثثحثثداثثت فثثيثثهثثا عثثن 

ضثثرورة وقثثوف الثثمثثرأة إلثثح 

 ثثانثث  الثثر ثثل فثثي  ثثمثثيثثع 

الميادين، ألن المث ثتثمثع بثدون 

مشثثاركثثة الثثمثثرأة فثثيثثه يثثكثثون 

 . م تمعاً ناقصاً 

 . وتخللت الندوة أسئلة واستٍسارات الحضور

 وفي عٍرين

ين عٍرين أقامت منثظثمثة ژ م مع  -بصالة آفا 

المرأة لحز  الوحـدة، احتٍاالً مركزيثاً، حضثرتثه 

المئات، حيث استهل الحٍل بكلمات ترحثيثبثيثة مثن 

قبل ا كلستان و  يٍان ا اللثتثيثن دعثتثا الثحثضثور 

للوقوف دقيقة صمت علح أرواح الشثهثداء عثلثح 

 أنغام النشيد )أي رقي  (، ام ألقيت كلمات:

 منظمة المرأة للحز ، السيدة رو الت. -

  معية روشن بدرخان، السيدة كٍايت حسن. -

الحز  الديمقراطي الثتثقثدمثي الثكثردي فثي  -

 سوريا، وباسم الل نة المركزية، اآلنسة  ين.

باسم نساء أعضاء حز  الوحـثدة الثقثدامثح،  -

 السيدة زين .

الهيئة القيادية لحز  الوحـدة، السيد قازقثلثي  -

 محمد.

وتخلل الكلمات إلقاء قصائد شعرية من الشابثة 

كلستان والطٍلة المتألقة  يندا قدو والطٍلثة  ثيثنثدا 

حسن، كما أغنح الحٍل فقرات غنثائثيثة مثن فثرقثة 

أطٍال كٍرصٍرة ومن الطثٍثلثيثن رودي و مثيثتثان 

ومن السيدة ناريمان خثو ثة، وفثقثرة مثن الثٍثنثان 

 Bêالمبدع  هاد كورا، ومسرحية قصيرة باسم ا 

Dengî .ا، ومسابقة اقافية 

وفي الختام ألقت السيدة ربثاح ابثرا ثيثم كثلثمثة 

  شكر للحضور مع التمنيات لهم بعام سعيد.

 روزير يونس آلي ≥

تثثتثثعثثدد مشثثا ثثد االضثثطثثهثثاد 

والعداء نحو الشع  الكردي فثي 

سثثوريثثا وتثثتثثنثثوع إلثثح حثثّد ال 

معثقثول، مشثا ثد تثنثافثي  ثمثيثع 

مثثثبثثثاد  الشثثثرائثثثع السثثثمثثثاويثثثة 

واألرضة، وفاعلثهثا يثتثٍثنثن فثي 

أعثثثثتثثثثح صثثثثور الثثثثوحشثثثثيثثثثة 

والثثالإنسثثانثثيثثة. سثثوريثثا بثثمثثدنثثهثثا 

وقرا ا دون استاناء لم تسلم مثن 

فتك النظام الوحشي مثن أقصثح 

الشثثمثثال إلثثح أقصثثح الثث ثثنثثو ، 

ولكل بثقثعثة مثن أرض الثوطثن 

نصيٌ  مما ي ري، نثعثم ويثا لثه 

  .من نصي 

في منطقة عٍرين )كثرداغ(، 

أرض الشموخ واالعتزاز، الثتثي 

القت الكاير ولكنها بقيت صامدة 

وستبقح كذلك بر الهثا ونسثائثهثا 

األبثثطثثال، حثثاولثثت الثثعثثديثثد مثثن 

األطثثثراف ومثثثازالثثثت تثثثحثثثاول 

زعزعة األمن ونشر بذور الحقد 

والحر  فيها، من نظثام الثبثعثث 

وغيره من ال هات، وصوالً إلح 

أعمال الثعثنثف الثتثي يثمثارسثهثا 

النظام التركي ضد عٍريثن، مثن 

حصثثار وقصثثف واسثثتثثهثثدافج 

للمدنيين العزل. إحدى الٍا عثات 

كثثانثثت وفثثاة صثثاحثثبثثة الثثبثثسثثمثثة 

 61الثثبثثريثثئثثة  ثثيثثالن نثثبثثو ذات 

 15ربيعاً من قرية              
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ما تم ان ازه بخصوص الملثف السثوري 
حتح اآلن في  ثنثيثف  ثي الثنثقثاط اإلاثنثتثي 
عشثثرة الثثتثثي صثثاغثثهثثا الثثمثثبثثعثثوث الثثدولثثي 
ديمستورا كتٍثا ثمثات مشثتثركثة بثيثن وفثدي 
المعارضة والنثظثام أو مثا تسثمثح بثمثسثودة 
ديمستورا، و ي منشورة عبر اإلعثالم دون 
أن يعترض عليها رسمياً طثرفثا الثتثٍثاوض، 
الثبثنثود الثواردة فثي الثمثسثودة  وإن كثانثثت 

عثلثح   –خطوطاً عثامثة إال أنثهثا  سثتثبثقثي 
 ي الثمثحثاور الثرئثيثسثيثة لثلثتثداول  -األغل 

والتعديل في  لسات النقاش القادمثة،  ومثن 
المستبعد أن تحظح محاور أخثرى إضثافثيثة  

بتوافف المثتثٍثاوضثيثن   -مهما كانت مهمة   –
وتستحوذ علح وقتهم الذي سيهدر غالبثاً فثي 
 لسات ونقاشات من المتوقثع أنثهثا شثاقثة و 
طويلة، قد تحتاج بمحاور ا الحالية فقط إلثح 
أشواط إضافية وربما ركالت  زاء بضثغثط 

 من الرعاة الدوليين والحكام . 
في  ذا المنعطف الذي من الثمثتثوقثع أن 
ينهي صراعا دمويثا دام ألكثاثر مثن خثمثس 
 -سثثنثثوات، و يثثبثثدأ فثثيثثه الثثحثثوار السثثوري

السوري من أ ل تأسيس وطن الثمثسثتثقثبثل، 
من حف السوريين دون استاناء، وخصثوصثاً 
أبناء المكونات التي تعرضت للتهميش خالل 
العقود الماضية، أن يدققوا في كل كلمثة يثتثم 
عليها التوافف، وأن يقرأوا  بين سثطثور كثل 
 ملة ونص قبل أن تتحول إلح اتٍاف، سثيثمثا 
وأن وفثدي الثتثثٍثاوض ال يثثحثظثيثان بثالثاثقثثة 
المطلوبة وال يماالن غالبثيثة قثوى وشثرائثح 
الم تمع السوري، لكن دون الحا ة إلح كثل 
ذلثك ومثثن ركثثاكثثة الثنثثص وصثثعثوبثثة ربثثط 
الكلمات في المسودة المنشورة، يمكن وبدون 
كاير عناء االسثتثدالل عثلثح  انثعثدام الثاثقثة 
ومدى الشرخ بيثن الثطثرفثيثن،  واحثتثمثالثيثة 
تمرير مصطلحات وألثٍثاظ مثلثغثومثة تثتثرك 
حولها مساحة كبيرة لثلثتثشثكثيثك ولثتثأويثالت 

 مختلٍة من قبل السوريين.    
( تثثأمثثيثثن 66،    66،    2،  2الثثبثثنثثود ) 

الظروف المالئمة لعودة النازحين، وإنصاف 
ورعاية المتضررين،  وعثدم الثتثسثامثح مثع 
عمليات االنتقام، لخلف بيئة مسثتثقثرة...  ثي 
بنود تمهيدية عامة، كتحصيل حاصثل وأمثر 
واقع ال يمكن القثٍثز مثن فثوقثهثا، غثالثبثاً مثا 
تمليها ال هات الراعية، وتتثضثمثنثهثا مثعثظثم 
 االتٍاقيات التي تتشابه مع الحالة السورية. 

( رفض أي تدخثل خثار ثي 1،1البنود) 
وسثثيثثادة الثثدولثثة السثثوريثثة... أيضثثاً مثثن 
المسلمات الوطنية في أي بلد، ولكن السثؤال 
الذي سيبثقثح غصثة فثي حثلثوف السثوريثيثن  

عثلثح  -كل من  هته  –لماذا تسابف الطرفان 
استباحة الوطن ودعوة حلٍائثه الثح الثتثدخثل 

المباشر، و ل بإمكان الطرفين أن ينهيا فعالً 
  ذا  التدخل كما كانوا السب  فيه؟.

( رفض اإلر ثا  سثواًء  6البند الااني) 
منظمات أو أفراد... الحظوا كلمثة ارفثضا 
المهذبة بعد كل فظائع االر ابيين في الثوقثت 
الذي كان حري بالمتٍاوضين الثتثأكثيثد عثلثح 
مثثحثثاربثثة اإلر ثثا  مثثن  ثثذوره و تثثقثثديثثم 
االعتذار للسورين وللعالم عثلثح  مسثؤولثيثة 
الطرفين في احتضان وإنتاج   ثذا اإلر ثا  
الذي تحول إلح آفة دوليثة ... بثالثنثسثبثة لثي 
يهيبني  ذا التردد وربما الحذر في الثمثوقثف 
من اإلر ثا  و مثٍثردة ) رفثض( الثمثنثقثاة 

 علح ما يبدو !. –بتوافف من الطرفين 
( الثثمثحثافثظثثة عثلثثح  3،    6،    8الثبثنثد) 

حقوف المثرأة وإصثالح مثؤسثسثات الثدولثة، 
وإعادة بناء ال يش عثلثح أسثس وطثنثيثة.... 
 ي  شعارات ال يختلف عليها سوريان لثكثن 

 العبرة  تكمن دوماً في التطبيف. 
( المتعلف بنظام الحكم في الثبثالد 9البند) 

والذي  و سب  مصائ  السثوريثيثن ودمثار 
بالد م كونه ) الثنثظثام الثمثركثزي ( وعثلثح 
امتداد تاريخ سوريا، و تث ثار  السثوريثيثن 
مع االنثقثالبثات والثحثكثم، اخثتثصثر الثقثرار 

فثي شثخثص الثحثاكثثم،  -دائثمثاً   –الثوطثنثي 
وحصر  ثمثيثع السثلثطثات والثمثيثزات  فثي 
العاصمة ليستٍرد بها حز  بمٍرده او زمرة 
بعينها، ومع ذلك ت ن  الثمثتثٍثاوضثون أليثة 
إشارة إلح المثركثزيثة نثظثام الثحثكثم ومثنثح 
صالحيات أوسع لفقاليم، كنظام أابت  دواه 
في أكار دول الثعثالثم،  نثا ثيثك عثن اتثٍثاف 
الطرفين الواضح علح قمع الثرأي السثوري 
المطال  بإدارة ذاتية أو إقليم فيدرالثي، كثمثا 
لثثو أن بثثنثثد نثثظثثام الثثحثثكثثم ومثثركثثزيثثتثثه مثثن 
المسلمات لدى الطرفين، ومع ذلك ورد كبنثد 
أكار ركاكة في المسودة ا نظام سوريا علثح 
أساس دولة ديمقراطية غير طائٍيةا!، وكثأن 
موضوع كون الرئيس من طائٍثة أقثلثيثة فثي 
سوريا ي عل النظام طائٍياً واستبداله برئيثس 
من طثائثٍثة األغثلثبثيثة سثوف يثزيثل الصثٍثة 
الطائٍية عن النظام !، أما الديمقثراطثيثة فثقثد 
أمست مرادفة مبتذلة الستخدامها المٍرط من 
قبل ال ميع دون أن ت د لها تطبثيثقثات عثلثح 
األرض. يشكك الثمثرء بثإمثكثانثيثة مثمثارسثة 
الديمقراطية و علها اقافة المستقبل مثن قثبثل 
األطراف التي تثتثٍثاوض الثيثوم فثي  ثنثيثف 
باسم السوريين والتي  ي نثٍثسثهثا تشثاركثت 
في سٍك الثدم السثوري وبثعثضثهثم مثتثورط 
حتح باإلر ا  !. باختصار يمكن الثقثول أن 
المسودة التي أعّد ا الثمثبثعثوث الثدولثي إلثح 
سوريا تقتصثر عثلثح بثنثد واحثد  ثو إعثادة 
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 ما غاب عن مسودة دي مستورا : 
سوريا بلد متعدد اإلانيات والثطثوائثف،   -

وأحثثد أسثثبثثا  فشثثل الثثدولثثة السثثوريثثة  ثثو 

التهميش الممنهج لباقي المثكثونثات مثن قثبثل 

القومية الحاكثمثة، بثدءاً مثن تسثمثيثة الثدولثة 

نٍسها ) الث ثمثهثوريثة الثعثربثيثة السثوريثة ( 

وتعريثٍثهثا ودسثتثور ثا وعثلثمثهثا ونثظثامثهثا 

المركثزي... وكثان األَولثح بثالثمثتثٍثاوضثيثن 

إعثادة الثثتثسثثمثيثة الثتثثي عثثرفثت بثثهثا الثدولثثة 

السورية أاناء االنتدا  وبعيد االسثتثقثالل أي 

ال مهورية السورية . كما لم تشثر الثمثسثودة 

ال من قري  وال من بعيد إلثح مسثألثة تثعثدد 

أطياف الم تمع السوري وتسمية مثكثونثاتثه، 

 -فثثالثثُكثثثـثثرد وكثثثذلثثك السثثثريثثان والثثثكثثلثثثدو

آشوريين... ليسوا بأقليات عرقية وافثدة، بثل 

 م من سكان المنطقة قثبثل تثأسثيثس الثدولثة 

السورية، واالتٍاقيات الدولية رسمت الحثدود 

قبل مائة عام رغماً عن إرادتهثم، كثمثا دون 

إرادة كل شعو  المنطقة من المثٍثتثرض أن 

تعيد إليهم سوريا ال ديدة الثحثف فثي تثقثريثر 

 مصير م بأنٍسهم.

نظام الحكم المركزي أابثت فشثلثه فثي  -

أكار من مكان وأنتج ديكثتثاتثوريثات و نثظثم 

شمولية أصبحت مثنثبثوذة فثي عثالثم الثيثوم، 

بالمقابل حقثف الثنثظثام الثال مثركثزي نثتثائثج  

با رة في م ال الحقوف والعدالة اال تماعية 

وكثذلثثك االقثثتثصثثاد، ومثثع ذلثثك لثثم تثثتثطثثرف 

المسودة إلح شكل الحكم إال بث ثمثل مثبثهثمثة 

تشتم منها رائحة الثمثركثزيثة الثمثقثيثتثة الثتثي 

ترا ن عليها تيثارات عثنثصثريثة وتثتث ثا ثل 

بشكل متعمد  المشروع الثكثردي الثمثطثروح 

في اقليم فيثدرالثي ضثمثن سثوريثا اتثحثاديثة، 

ناكرة بذلك تضحيات الُكـرد منذ ستثة عثقثود 

في و ه النظام المستبد ومشاركتهم الثٍثاعثلثة 

 في محاربة اإلر ا .    

ال هات الراعية تدرك  يداً أن وفثدي  -
التٍثاوض ال يثمثاثالن إرادة السثوريثيثن وال 

تنوع الطيف السثوري،  ومثع ذلثك لثم تثتثم 

اإلشارة إلح  ذه النقطة ولم تثواثف إمثكثانثيثة 

توسيع ل ان الثتثٍثاوض الحثقثاً، وال كثيثٍثيثة 

إدارة الٍترة االنتقالية وال تمثاثيثل الثمثكثونثات 

 في ل انها الٍرعية ... 

أمثثا الثثمثثواقثثف والثثحثثمثثالت اإلعثثالمثثيثثة 

المنا ضة وبعضها الثمثسثيثئثة بثحثف الثُكثـثرد 

والتي تناو  عليها بعض مسثؤولثي ورمثوز 

المعثارضثة والثنثظثام ُبثعثيثد إعثالن الثُكثـثرد 

لمشروعهم الٍيدرالي، فقد  اءت بينثمثا كثان 

السيد دي مستورا يرت  بنود ورقة المسثودة 

 التي وصٍت بنقاط عامة ليس إال.

 صالح عنمداري ≥
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ف ثأًة! ألثوف الثعثائثالت الثكثرديثة 

وغير ا لم تث ثد مثكثانثاً لثهثا إال بثيثن 

األمتعة المحملة علح المركبات و ثي 

تدخل منطقة عٍرين بثالثمثئثات يثومثيثاً 

وال أكار من اسبوع، في سابقة فثاقثت 

كل التثوقثعثات. ومثعثهثا طثغثت عثلثح 

عٍرين أ واء مثن الثحثزن والثكثآبثة، 

وانتا  الث ثمثيثع حثالثة مثن الصثدمثة 

والذ ول، ما كان للمثتثابثع عثن قثر  

إال أن يثثتثثسثثاءل فثثي حثثيثثرةج! أ ثثي 

األرض زلزلثت زلثزالثهثا وأخثر ثت 

أاقالها؟، أم فصثول تثرا ثيثديثا ألثّمثت 

بشعبنا اانيًة؟، لكنها بالمحصلة أبثكثت 

الثثُمثثقثثل واألفثثئثثدة ولثثن تثثمثثحثثو ثثا مثثن 

 الذاكرة األيام والسنون.

أ ثثل!  ثثكثثذا كثثان وقثثع الثثٍثثا ثثعثثة 

والمأساة، وبمعاني إنسانية تٍاعلنا مثع 

الحدث، ذاك النزوح الثمثٍثا ث  الثذي 

تعرض له أ لنا في األحيثاء الثكثرديثة 

بحل ، خاصة حي الشثيثخ مثقثصثود، 

 .6163بداية ربيع عام 

أما حالة البؤس واأللثم فثلثم يثكثن 

باإلمكان إخٍاؤ ثا مثن عثلثح الثو ثوه 

الماقلة بالهموم في رحلة النزوح نحثو 

الم هول، والنظرات المضثطثربثة مثا 

كان لها إال أن تخترف  دار الصثمثت 

والحياء لتختزل رحلة العمر بلحظثات 

وكلمثات مثدويثة!  ثئثتثك يثا كثرداغ، 

فقد ُصثّدت بثو ثهثي  -افتحي األبوا  

 حتح أبوابي.

ومع أن ألوف العائالت في منطقة 

عٍرين )كرداغ( فتحثت أبثوابثهثا إلثح 

أحبائها من ال موع العائدة، واستقبلت 

كل عائلة العشرات من ذويها وقّدمثت 

ما باستطثاعثتثهثا تثقثديثمثه مثن وا ث  

 -الضيافة واالستقثبثال، أداًء لثوا ث  

ال من قثبثيثل  -أخالقي إنساني وقومي 

الثٍثثضثثل والثمثثنثثيثثة، إلثثح  ثثانث  تثثلثثك 

ال هود المضنية التي بذلثتثهثا الثلث ثان 

المشتركة مثن الثٍثعثالثيثات السثيثاسثيثة 

والمدنية في إيواء الثنثازحثيثن وتثقثديثم 

الثثمثثسثثاعثثدات االغثثااثثيثثة الثثمثثتثثوفثثرة 

 والممكنة لهم.

بعد فترة لوحظ تململ وانثتثقثادات 

ومشثثاكثثل ا ثثتثثمثثاعثثيثثة بثثيثثن األ ثثالثثي 

ألسبا  شثتثح، وتثعثرض الثقثاطثنثيثن 

األولين في المنطقة النتقادات عثديثدة، 

ال نثثظثثنثثهثثا مثثن بثثا  االسثثاءة أو 

 االتهامات.

تنزاح ام تسمع أو ترى بأم عينيك 

بأن كل ما بنيته بكدك لعقود قد ضثاع 

منك بغمضثة عثيثن، بثٍثعثل صثاروخ 

فراغي أو برمثيثل مثتثٍث ثر أو تثحثت 

عبارة هللا أكبر ... فضيحثة تثاريثخثيثة 

في معمان الاورة السورية، ال يثحثس 

بآاار ا وتبعاتها إال من ذاف مثرارتثهثا 

 أو احترف بنيرانها.

مثثن  ثثانثث  آخثثر فثثإن األوضثثاع 

المعيشية الصعبة التي كانت تثعثانثيثهثا 

المنطقة قبل الاثورة بثعثقثود وتسثبثبثت 

حينها في   رة واسعة مثن األريثاف 

صثثو  الثثمثثدن الثثكثثبثثرى، فثثتثثحثثسثثنثثت 

أوضاع المها رين وبثنثح الثكثاثيثرون 

منهم بيوتا لهم في مناطقها التاريخيثة، 

لتأويهم في حاالت النعيم والثرخثاء أو 

يل ؤون إليها في األزمات، فثإن حثال 

المنطقة في آذار ذاك العثام الثمثشثؤوم 

 لم يكن بأفضل حال.

فاله مات المتكررة للم ثمثوعثات 

المسلحة علح منطقة عٍرين وحثاالت 

الحصار لم تثكثن لثتثنثٍثك عثنثهثا، مثع 

انقطاع الماء والكهربثاء، إلثح  ثانث  

بثعثد  -المشاحنات الحزبية والسياسية 

وحالثة الثتثوتثر  -انسحا  النظام منها 

الثثتثثي أعثثقثثبثثتثثه، وكثثادت أن تثثؤدي 

بالمنطقة إلح ما ال يحمثد عثقثبثاه، مثع 

المرح  بثهثم  -ح م النازحين الكبير 

من غير األكراد، واألعداد الكثبثيثرة  -

للُكـرد العائدين لمناطقهم الثتثاريثخثيثة، 

والتبعات المادية والنٍسية لمحنتهم، لم 

يكن من السهولة التعاطي مع الثوضثع 

المست د بالشكثل األمثاثل و ثو مثا ال 

يمكن استبعاده، فثاالعثتثراف بثالثذنث  

فضثثيثثلثثة، ولثثنثثمثثلثثك الشثث ثثاعثثة عثثلثثح 

االعتذار عثن كثل سثوء تصثرف أو 

خطأ أو إساءة ، ويثتثو ث  عثلثح كثل 

من وقع عثلثيثه ذلثك أن يثكثون بثذات 

القدر من الش اعة للعٍثو والثتثسثامثح، 

لكي نسلك معاً طريف األلٍة والتعثاون 

 والسلم األ لي. 

 إدريس شن الي ≥

شمال سثوريثا  -إّن إعالن مشروع الٍيدرالّية لروج آفا

من قبل أطراف اإلدارة الذاتّية والتحالف الوطني الكثردي 

ومثثكثثّونثثات شثثمثثال سثثوريثثا /عثثر ، سثثريثثان، شثثيثثشثثان، 

تركمان /،  ي نتي ة طبيعّية لنضال شعث  يثعثيثش عثلثح 

أرضه التاريخّية ضمن وطنه سوريا ومن حّقه أن يثقثّرر 

مصيره مع باقي المكّونات بعد تحرير مناطقثهثا عثلثح يثد 

مثن   YPG – YPJقّوات سوريثا الثديثمثقثراطثّيثة ونثواتثهثا 

القوى التكٍيرّية وداعش وأخواتها، وبثروز فثراغ إداري 

 وسياسي في المناطف المحّررة.

إّن  ذا اإلعالن  اء بماابة القّشة التي قصمت ظثهثر  

البعير، حيث تعالت األصوات الشوفينّية من  هات عديدة 

بدءاً من النظام الذي استمّر بإنكاره لو ود قضّيثة كثردّيثة 

في سوريا ومتناسياً صمته عثنثدمثا كثانثت تثتثهثافثت قثوى 

الظالم علح مناطقنا، وبعض المعارضين الثذيثن تشثّربثوا 

من حلي  الشوفينّية، الذين أرادوا تثقثزيثم اثورة الثكثرامثة 

والحرّية بإعادة نظام عروبي مركزي مستبّد ولكن بثو ثه 

آخر، فالثمثعثارضثة الشثوفثيثنثّيثة  ثي و ثه آخثر لثلثنثظثام 

االستبثدادي، وأراد كثّل مثنثهثمثا االسثتثٍثادة مثن الثو ثود 

الكردي وحركته لتكرار فرسان الحميدّية أّيام العامانّيثيثن، 

أي يضّحي الّشع  الكردّي دون االعتراف بحّقه، فثحثّتثح 

ال امعة العربّية ا تّزت مشاعر ا واستيقظت من سثبثاتثهثا 

لترفع راية الشوفينّية ت اه الكرد، في الوقثت الثذي ظثلّثت 

صامتًة حيال اله مات البربثرّيثة تث ثاه الشثعث  السثوري 

عاّمة والكردّي خاّصة، وقد تناسح النظثامثان الثغثاصثبثان 

لكردستان تركيا وإيثران خثالفثاتثهثمثا وقثامثا بث ثوالتثهثمثا 

المكوكّية للتباحث في أمنهما الثقثومثّي والثخثطثر الثكثردي 

 المزعوم.

يا للع  ! قامت الثقثيثامثة واسثتثنثٍثر الثمثتثخثاصثمثون 

والحاقدون والشوفينيون والحاكم والمحكثوم، تثنثاسثوا كثّل 

خالفاتهم واتٍقوا علح بّث سمومهم لموا هة فوبيا القضّيثة 

الكردّية، أليس األ در بهذه ال هات أن تتعامل بثالثمثنثطثف 

وتترك المواقف السلبّية واألحقاد الشوفينّية  انثبثاً وتثدرك 

أن ال حّل لفزمة السورّية دون حّل القضّية الثكثردّيثة وال 

استقرار في الشرف األوسثط دون نثيثل الشثعث  الثكثردي 

 لحقوقه.

في  ذا الثوقثت ولثفثسثف تثغثلّث  الثحثركثة الثكثردّيثة 

التناقض الثاثانثوي عثلثح األسثاسثي، فثي حثيثن كثان مثن 

المٍروض أن تبحث أطراف الثحثركثة عثن الثمثشثتثركثات 

وتقّوي روابطها لتٍرض قضثّيثة شثعثبثهثا وحثقثوقثه عثلثح 

النظام والمعارضة، وإقناع القوى الديمقثراطثّيثة السثورّيثة 

 بمشروع سوريا االتحادّية الٍيدرالّية.

إّننا في عصر تّت ه شعو  العالم نحو عالقات أسثمثح 

لبناء أنظمة ديمقراطّية واتحادّية تؤّمن الكرامة والمثسثاواة 

والحرّية لشعوبها، بينما تٍّكر بعض القوى الشوفينثّيثة فثي 

سوريا بإقصاء مكّونات أساسّية، أمن أ ل  ذا قامت اورة 

 الحرّية والكرامة؟  وأ كذا تبنح األوطان؟.
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ياير مستقبل سوريا الكاير من التكهنات، 
رغم أننا  ثنثا إزاء مشثكثلثتثيثن أسثاسثيثتثيثن، 
أوال ثثمثثا، أن الثثنثثظثثام نثث ثثح فثثي تثثقثثويثثض 
إ ماعثات السثوريثيثن والثتثشثويثش عثلثيثهثا، 
ووضعهم في صورة نمطية وفقا النتماءاتهثم 
ثثلثثيثثة )الثثطثثائثثٍثثيثثة والثثمثثذ ثثبثثيثثة واإلاثثنثثيثثة  الثثَقثثب 
والمثنثاطثقثيثة والثعثشثائثريثة(، وحشثد ثم فثي 
موا هة بعضهم، إن لثكثسثر مثٍثهثوم الثاثورة 
علح النظام أو لتشويه مقاصثد ثا. الثمثشثكثلثة 
الاانية نا مثة مثن واقثع مثٍثاده تثعثّذر قثدرة 
السوريين علح السيطرة علح أحوالهثم، إلثح 
در ثة بثات مثعثثهثا الثتثثقثريثثر بشثثأن سثثوريثثا 
المستقبل شأنا من شؤون القوى الثدولثيثة، ال 

 .سيما الواليات المتحدة وروسيا
في  ذا اإلطار يأتي الث ثدل بثخثصثوص 
الٍيدرالية ليكشثف عث ثز قثوى الثاثورة عثن 
إدارة نقاشاتها، أو تخّبطها في تحديد مثا  ثو 
 يد لسوريا المستقثبثل، أو مثا  ثو مثنثاسث  
لصثثوغ إ ثثمثثاعثثات  ثثديثثدة مثثن عثثدم ذلثثك، 
وضمن ذلك ما يسهم في الحؤول دون إعادة 

 .نظام أو عالقات االستبداد والتهميش
ويبدو من ذلك أن رفثض الثمثحثسثوبثيثن 
علح الاورة، أو المتعاطٍثيثن مثعثهثا، لثٍثكثرة 
الٍيدرالية يصدر عن تسّرع ورؤية عاطثٍثيثة 
وعصبيثة قثومثيثة وعثن تثحثّيثزات مسثبثقثة، 
وبثحثكثم الثتثشثكثك بثثطثبثيثعثة حثز  االتثحثثاد 
الديمقراطي الكردي الذي يقف وراء ا، مثع 

، وأشثكثال ” الثحثمثايثة الشثعثبثيثة“ ميلثيثشثيثات 
اإلدارة الذاتية التي أقامها في المناطف الثتثي 

 .يسيطر عليها
قوى الثاثورة والثمثعثارضثة فثي سثوريثا 
ينبغي أن تكون معنية بتوسيع  امشثهثا، وأن 
تحرص علح استقطا  كل الثقثوى الثكثرديثة 
إلح  انبها، ال تتركها حثائثرة، فثي تثخثوفثهثا 
مثن الثنثثظثام والثثمثعثثارضثة، أو دفثعثثهثا إلثثح 
أحضان النظام. كمثا يثنثبثغثي لثقثوى الثاثورة 
والثثمثثعثثارضثثة أن تثثحثثرص عثثلثثح تصثثويثث  
المٍا يم ال تشويهها، وأن تضعها في سياقثهثا 

 .ال التبرم منها
 كذا، يٍترض بقوى الاورة والمعارضثة 
أن تٍتح النقاش ال أن تغلقه، وأن تطرح كثل 
األسئلثة، ال أن تشثكثك بثهثا، ألن مسثتثقثبثل 
سوريا مطروح للنقاش، والسثوريثون كثلثهثم 
معنيون بثهثذا الثنثقثاش والثمثسثا ثمثة بثتثقثديثم 
إ ثثابثثات بثثخثثصثثوصثثه. أمثثا فثثي مثثا يثثخثثّص 
موضوعنا المتعلف بال دل حول الٍيثدرالثيثة، 
وألغراض تصوي  النثقثاش فثيثمثكثن طثرح 

 :النقاط اآلتية

الٍيدرالية ال تعني تقسيم أي بلثد، بثل  -6
 ي شكل أصو  لتنظيم وحثدتثه، والثحثؤول 
دون تثثغثثّول الثثمثثركثثز عثثلثثح األطثثراف فثثي 
شؤون المكانة والسيادة والثمثوارد، و ثو مثا 

 .يضمن توسيع المشاركة في الحكم
الٍيدرالية تعني تقاسثم الصثالحثيثات،  -6

ال تقسيمها، فامة مركزية بما يخثص شثؤون 
الدولة السيادية إزاء الثخثارج، وفثي شثؤون 
الدفاع، واإلدارة العامة لالقتصاد والدستور، 
و ثثذه كثثلثثهثثا مثثن شثثأن الثثبثثرلثثمثثان الثثمثثوحثثد 
والثثحثثكثثومثثة الثثمثثركثثزيثثة، أمثثا إدارة األمثثن 
والتعليم والصحة وشؤون التنمية الثمثحثلثيثة، 
فهي من اختصاص الواليات أو الثحثكثومثات 

 .المحلية
تتأسس الٍيدراليات في مقاطثعثات أو  -3

واليات علح أساس  ثغثرافثي ولثيثس عثلثح 
أساس إاني/ قومي أو ديني/ طثائثٍثي، ألنثهثا 
في أي من  اتين الثحثالثيثن يثحثصثل إخثالل 
بطابعها الديمقراطي، كما يعني ذلك أننا لسنا 
إزاء دولة مثواطثنثيثن، أحثرار ومثتثسثاويثن، 
وإنما إزاء دولة تبنح علح أساس عصثبثيثات 
أو  ماعات  وياتية، طائٍية أو إانثيثة، و ثو 

 .ما حصل في لبنان وما يحصل في العراف
تبعا لما تقدم امة ارتبثاط واثيثف بثيثن  -2

الٍيدرالية والديمقراطية والليبرالية )بثمثعثنثح 
الحريات والحقوف السياسثيثة(، فثٍثي الثدولثة 
الٍيدرالية الديمقراطية الليبرالية لثيثسثت اثمثة 
حا ة إلح تعريف المواطن بقوميته أو ديثنثه 
أو  نسثه، إذ الثدسثتثور يثعثتثرف بثالثمثكثانثة 
الحقوقية المتساوية لثكثل مثواطثنثيثه، ر ثاال 
ونساء، بغض النظثر عثن الثديثن والثطثائثٍثة 

 .والقومية واإلانية
الدولة الديمقراطيثة الثٍثيثدرالثيثة  ثي  -2

نقيض االستبداد والثتثسثلثط، الثلثذيثن تثٍثضثي 
 .إليهما الدولة المركزية، بطريقة أو بأخرى

ال ينبغي أن يذ   الخالف مثع  ثمثاعثة 
سياسية معينة إلح خلط المٍا يم أو تشويهها، 
فانتهاج إسرائيل للديمقراطية، كنظام سياسي 
مثثاثثال، ال يثثنثثبثثغثثي أن يثث ثثعثثلثثنثثا نثثعثثادي 
الديمقراطية، أيضا مالحظتنا أن اثمثة ظثرفثا 
غير مناس  لطثرح مثعثيثن، ال يثعثنثي عثدم 
طثثرح  ثثذا الثثتثثصثثور لثثلثثنثثقثثاش، لثثتثثطثثويثثره 
ووضعه في سيثاقثاتثه الثتثي تثخثدم الثعثمثلثيثة 
الاوريثة واإل ثمثاعثات الثوطثنثيثة فثي إطثار 

 .م تمع معين
الٍيدرالية صنو الديثمثقثراطثيثة، بثل إنثهثا 
ديمقراطية معّززة، ووحدة معززة بمشثاركثة 
شعبية أوسع فثي طثريثقثة صثنثع الثخثيثارات 
وإدارة السثثيثثاسثثات. لثثذا األ ثثدى لثثقثثوى 
المعارضة في سوريا، التثركثيثز عثلثح قثيثام 

دولة مثواطثنثيثن 
مثثثثتثثثثسثثثثاويثثثثثن، 
ديثثثمثثثقثثثراطثثثيثثثة 
وفيدرالية، وفثقثا 
لنظام برلثمثانثي، 
بدال من الثنثظثام 
الرئثاسثي، فثهثذا 
مثثثا تثثثحثثثتثثثا ثثثه 

سوريا في المرحلة االنتقالية،  ذا مثا يثنثهثي 
االستبداد، ويحول دون إعادة إنتا ه،  ذا مثا 

 .يٍتح الم ال لسوريا لكل السوريين
أبثريثل  2االانيثن  انقال عن ا العر  *

 م6161

أنا ربحت أربعين منيون ) قرباظي ( 

 قربا ي ين ح قربا ي 

سالم ألربعين منيون صديق وأخ  

  وردي 

 وعنى راسي  ل قربا  العالم  

ولتسق   ل قبائل ال زو والجراد 

 الصحراوي 

 أهني ال ورد  

  ل نيروز وأنتم بخير  

ومعايدة خاصل لنشهداء والراحنين  

 والمعتقنين 

 تحيل لنشيخ سعيد بيران  

 تحيل لسيد رضا العنوي  

 تحيل لقاضي محمد  

 تحيل لمص فى البرزاني  

 تحيل لجالل ال الباني  

 تحيل لمظنوم دوغان  

وتحيل لصقر امل ال ورد المناضل  

 عبد هللا اوجالن 

 وتحيل لنرائع صالح دميرتاش  

 ول ل انساني وحر في هذا العنم  

ولي ن شعار النيروز هذا العام ) يا  

 قربا  العالم اتحدوا ( 

 و ل نيروز وأنتم بخير 

أخوكم الغجري النوري القرباطي القرجي :  

 محمد غانم/ فيسبوك
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ساد طويالً في فضاء الم تثمثع الثتثركثي 

منظور تاريخي، عمد دوماً إلح إزاحة غثيثر 

األتراك عن المشهد ودفعهم إلح سوية أدنثح 

اقافياً وا تماعياً. وقثد اسثتثمثر  ثذا الثطثوف 

قروناً طثويثلثة إلثح أن تثمثكثن الثعثر  مثن 

تمزيقه فيثمثا  ثرى الثقثضثاء عثلثح األرمثن 

والسريان واآلشوريين من طثرف اإلبثادة. و 

بقي  ناك األكراد الذين بات االستٍثراد بثهثم 

لحشثر ثم فثي زاويثة اإل ثمثال أمثراً سثهثالً 

 .للغاية

وترسخ  ذا السلثوك إلثح أن غثدا عثادة 

يومية وما زالت العقلية المتٍثشثيثة  ثي تثلثك 

التي ترى في األكثراد  ثنثسثاً أدنثح مثرتثبثة 

وأقل شأناً من األتراك. وباتت  ذه الصثورة 

النمطية شائعة بحيث تحولت إلثح بثديثهثة ال 

تحتاج إلح مرا عة. لنتذكر ماالً أن الشثاعثر 

الشهير ناظم حكمت، الموصوف بثالثتثقثدمثي 

والثثمثثنثثاصثثر لثثحثثف الشثثعثثو  فثثي تثثقثثريثثر 

مصير ا، لم يتطرف أبثداً إلثح األكثراد ومثا 

 .يالقونه من عسف علح يد حكومات بالده

كان ذلك قد تكرس كثركثن أسثاسثي مثن 

المنظومة السردية للدولة الثتثركثيثة. وشثمثل 

ذلك  وان  العيش، من النظام التعليمي فثي 

المدارس وال امعات والثمثنثا ثج والصثحثف 

والكت  وأو ه الاقافثة بثمثا فثي ذلثك األد  

والمسرح وصوالً إلح الثمثسثا ثد والث ثوامثع 

وخط  ال معة والمؤسسات الثديثنثيثة كثافثة. 

وتكرست مسألة قثبثول األفثكثار والثمثقثوالت 

والمٍا يم الطافحة بالعنصريثة إزاء األكثراد 

وصارت أمراً معيوشاً ال ينتبه إليه أحد. ولثم 

يٍكر أحد في االلتٍات إلح األكثراد أنثٍثسثهثم 

واالستماع إلح ما يختزنثونثه مثن  ثوا ثس. 

فثثقثثد كثثان الثثوعثثي، والثثالوعثثي، السثثائثثدان 

يعتبرانهم غير  ديرين بأن تكون لهم داخثل 

حدود الدولة مكانة الئقة ورأي مسمثوع )اثم 

توسع ذلك إلح أن شمل األكراد أينما كثانثوا، 

أي بمن فيهم أولثئثك الثذي يثقثطثنثون خثارج 

حدود الدولة التركية. وباتت آلة االسثتثعثالء، 

وبالتالي البطش، التركية تالحف الكردي، أياً 

 ن(.كان وأينما كا

لقد رسمت السردية التركثيثة، الثرسثمثيثة 

والشعبية علح السثواء، الثكثردي فثي  ثيثئثة 

كائن متخلف يعانثي مثن قصثور  ثو ثري، 

ما وي. وامتدت  ذه السردية عثبثر الثزمثن 

و ا  ي تت ثسثد فثي السثلثوك الثذي يثتثبثعثه 

 .رئيس ال مهورية ر   طي  أردوغان

ليس امة من تٍسير منطقثي العثتثراضثه 

 و وأركان حكومته، بل أركان الثمثعثارضثة 

أيضاً، أي كل الطاقم السياسي التركي، علثح 

كل نشاط سياسي كردي. وكايثراً مثا يثٍثشثل 

الثثمثثراقثثبثثون والثثمثثشثثتثثغثثلثثون بثثالسثثيثثاسثثة 

والصحافيون والكتا  ونشطاء الثرأي الثعثام 

والمدافعون عن حقوف اإلنسان، في الثعثاثور 

علح أسبا  منطقية لغرابة وعن هية السلوك 

 .التركي حين يتعلف األمر باألكراد

انتابت النخثبثة السثيثاسثيثة الثحثاكثمثة فثي 

تركيا غض  كبير حين فاز حز  الشثعثو  

الديموقراطي في االنتخابات. ولم يثكثن مثرد 

ذلثثك االنثثزعثثاج مثثن بثثرنثثامثثج الثثحثثز  أو 

سياسته أو  ملة مطالبه. كان االنزعثاج مثن 

الثثٍثثكثثرة نثثٍثثسثثهثثا، أي أن يثثمثثارس األكثثراد 

السياسة )حين دخلت لثيثلثح زانثا الثبثرلثمثان 

ألول مرة في تاريخ الدولة التركية ونثطثقثت 

 ملة بالكردية تدعو إلح األخثوة والثمثسثاواة 

بين األتراك واألكثراد عثّم قثاعثة الثبثرلثمثان 

 رج ومثرج وشثرع الث ثمثيثع، بثمثن فثيثهثم 

رئيس الوزراء سليمان ديميريثل، بثالضثر  

علح المقاعد بقبضات أيديهم و م يصرخون 

مطالبين بإخرا ها من القاعة. وقثد زج بثهثا 

  (.في الس ن خمسة عشر عاماً 

ينهض االعتراض التركي علح الثنثشثاط 

الكردي من رفض النشاط بحثد ذاتثه ولثيثس 

رفض محتواه أو ات ا ه أو فثحثواه. فثلثيثس 

مقبوالً في المنظور الدولتي التثركثي، ولثكثن 

الشعبي أيضاً، أن يتصرف األكراد بوصٍهم 

أنداداً لفتراك لهم القيمة واالعتبثار ذاتثهثمثا. 

ال يمكنهم أن يتصرفوا بما يشير إلح إمكانيثة 

قيامهم بتحديد مصير م بأنٍسهم. عثلثيثهثم أن 

يبقوا تابعين، مسّيرين، من دون أي ميل إلح 

إبداء االعتراض. وكان وزير العدل التركثي 

في زمن أتاتورك قال علثنثاً مثو ثهثاً الثكثالم 

إلح األكراد بثعثد أن قثامثوا بثتثمثردات ضثد 

القمع التركي: األتراك  م وحد م سثادة  ثذا 

البلد واآلخرون لهم وظيٍة واحدة فقط و ثي 

أن يكونوا عبيداً لنا.  ذا الكالم الذي يثمثكثن، 

في أية دولة ديموقراطية، أن يزج بصثاحثبثه 

في الس ن لعنصريته الثٍثاقثعثة قثالثهثا وزيثر 

تركي في دولة شيد ا أتاتورك علح المثقثاس 

الغربي، الديموقراطي. لم يكن م رد وزير، 

بل كان وزير العثدل. و ثذا  ثو الثعثدل فثي 

 .العرف السياسي التركي

لم تتغير الذ نية التركية في نظرتها إلثح 

األكراد عبر الحكومات التي تثعثاقثبثت عثلثح 

سدة الحكم.  ي ذ نية المستعمر العثنثصثري 

بكامل أوصافها من حيث التسلط والغطرسثة 

 .وآالت القمع والقوة

والحال أن معاينة بسيطة للواقع الكثردي 

في تركيا تكشف عن حالة عنصرية فثاقثعثة: 

امة المركز االستعماري المتسلط، في أنثقثرة 

وإسطنبول، يتحكم بالطرف الخاضع للهيمنثة 

في ديار بكر و كاري وبينغول وسوا ا مثن 

األقاليم الكردية. في المركز الثتثركثي تثبثنثي 

الحكومة ال امعات والمستشٍيات والث ثسثور 

وسكك الحديد والمرافف العامة وفي الطثرف 

الكردي تقيم المخثافثر والثاثكثنثات واألسثالك 

الشائكة وتٍثرض مثنثع الثتث ثول والثحثصثار 

 .وتٍتك بالناس

تشكل المنطقة الكردية مكانثاً لثتثصثريثف 

الشثثعثثور االسثثتثثيثثالئثثي االسثثتثثعثثمثثاري.  ثثي 

مستعمرة تثركثيثة يثمثضثي إلثيثهثا الثعثسثاكثر 

ور ال الشرطة وأ هزة القمع والمخثابثرات 

لإلبقاء علح سكانها مقموعين ومثنثعثهثم مثن 

 .التحليف بخيالهم بعيداً عما  و مرسوم لهم

لم يتغير شيء منذ قامت الدولة الثتثركثيثة 

ولحد اآلن. ويبدو أن ال شيء سثيثتثغثيثر فثي 

المستقبل القري . ستستمر الحكومة التركثيثة 

في ممارسة  وايتها المورواة عن سابثقثاتثهثا 

في قتل األكراد وإ انتهم ومالحقتهم وقصف 

مدنهم وقرا م ولن يرفثع أحثد الصثوت ألن 

 . كذا  رت األمور

وعليه يقف األكثراد أمثام تثحثد صثعث . 

يترت  عليهم ليس فقط الثتثحثول إلثح العث  

سياسي نا ح في الحكم واإلدارة بل علثيثهثم، 

وقبل أي شيء آخر، انتزاع االعتثراف بثهثم 

ككائنات إنسانية كاملة الصٍات.  ذا يتطثلث  

التخلص من الشعور بالدونية والذي ال يمكن 

أن يتثحثقثف مثن دون تثخثلثص األتثراك، أو 

 .إ بار م علح التخلص، من عقدة االستعالء

 كات  كردي سوري  *

  6161أبريل/ نيسان  6 - ريدة الحياة 
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قثريثة حسثن  -الشهيد غيٍارا حثمثيثد  -2

 ديرا.

قريثة  -الشهيد ابرا يم صبري محمد  -2

 بعدينا )بعدنلي(.

 قرية مسكة. -الشهيدة فريدة أحمد  -1

ووضعت أكثالثيثل مثن الثورود عثلثيثهثا، 

دقثثائثثف صثثمثثت عثثلثثح أرواح  2والثثوقثثوف 

 الشهداء، وإلقاء كلمات مقتضبة معبرة.

وبهذه المناسبة أيضاً، تم زيثارة ضثريثح 

الدكتور نوري ديرسمي وعقيلته فثريثدة فثي 

زيارة حنان ووضع إكليل من الثورد عثلثيثه، 

وقام الوفد الذي ضم السادة )رشيد شعبثان و 

قازقلي مثحثمثد ( أعضثاء الثهثيثئثة الثقثيثاديثة 

وال مع المرافف له بثزيثارة مثقثبثرة الشثهثيثد 

قثريثة مثتثيثنثا، ووضثع إكثلثيثالً مثن  -رفيف 

الورود علح الثنثصث  الثتثذكثاري لثلثشثهثداء 

وكت  في س ل الزيارات عبارات الثتثمث ثيثد 

والعزاء. وقام الثوفثد أيضثاً بثزيثارة مثكثتث  

الحز  في قرية خربة شرا، ووقثف الث ثمثع 

دقثائثف صثمثت عثلثح أرواح  2أمام المكت  

 الشهداء.

كما زار وفد قرية حسن ديرا قبر الشهيد 

صالح الدين حسو، وانضم وفد من الثحثز  

الشيوعي السوري الموحد إلح الوفثد الثزائثر 

 إلح ضريح الشهيد ابرا يم في قرية بعدينا.

وبعد زيارة ضريح الشهيثدة فثريثدة، قثام 

ال مع بزيارة مقبرة الشهيد سيثدو فثي قثريثة 

كٍرصٍرة ووضع إكليالً مثن الثورود عثلثح 

النص  التذكاري، ام تو ه إلح خيمة عثزاء 

الشهيد المثقثاتثل رسثتثم، حثيثث ألثقثح السثيثد 

حسين طرموش عضو الهيئة الثقثيثادة كثلثمثة 

 عزاء معبرة برحيله.

 ذا وتوقف  موع عثديثدة أمثام مثراكثز 

حز  الوحـدة فثي مثنثطثقثة عثٍثريثن دقثائثف 

فثي  6112صمت علح أرواح شهداء آذار 

 سوريا.

 وفي  ولير

، 6161\    3\    66مسثثاء يثثوم السثثبثثت 

أحيت الهيئثة الثمثحثلثيثة لثلثتثحثالثف الثوطثنثي 

الكردي في سوريا في  ولير عاصمة إقثلثيثم 

كردستان العراف ذكرى يوم الشهيد الكردي، 

و قد حضر الحٍل أعضاء الهيئثة الثمثحثلثيثة، 

وأعضثثاء وأصثثدقثثاء ألحثثزا  الثثتثثحثثالثثف 

وممالي أحزا  كردية وكتا  وماقثٍثيثن مثن 

رو آفا ومراسلي وسائل إعالم ، وذلثك فثي 

( بثمثقثر حثز  الثوحـثدة  ROJAVAقاعة ) 

الديمقراطي الكردي في سوريا ) يثكثيثتثي (، 

حيث تم اشعال الشثمثوع تثخثلثيثدا لثلثذكثرى، 

والوقوف دقيقة صمت عثلثح أرواح شثهثداء 

 آذار. 66

وألقح األستاذ محمود محمد كثلثمثة بثاسثم 

الثثتثثحثثالثثف ، تثثحثثدث فثثيثثهثثا عثثن األسثثبثثا  

والتداعيات التي أدت إلح انطالف االنتٍاضثة 

، ودور النظام البعاي في خلثف الثٍثتثنثة بثيثن 

 مكونات الشع  السوري.

وألقيت م موعة من القصثائثد الشثعثريثة 

 والكلمات التي تخص المناسبة:

قصيدة  للشاعر دلثدار مثيثدي، و كثلثمثة 

للكات  روني علي، و قصثيثدة شثعثريثة مثن 

إلثثقثثاء  الثثطثثٍثثلثثة رو ثثيثثل دادالثثي، وقصثثيثثدة 

 للشاعر بافي تاالز . 

في الختام ، و بثاسثم الثلث ثنثة الثمثحثلثيثة 

للتحالف، شكر السيد صثالثح بثوزان عضثو 

 يئة التحثالثف الضثيثوف والثحثضثور عثلثح 

 تلبيتهم للدعوة .

 وفي السليمانية

حثلثيثة مث - أقام التحالف الوطني الكثردي

آذار  66مهر انا خطابياً يوم  إقليم كردستان

باينث ثان، بثحثضثور أعضثاء  -في السليمانية

الهيئة المحثلثيثة و ثمثعج غثٍثيثر مثن أعضثاء 

وأصدقاء أحزا  التحالف، وممالثي أحثزا  

 كردية ومنظمات مدنية ووسائل إعالم . 

حيث بدأ المهر ان  بكلمة ترحيبثيثة مثن 

قبل العريف ومن ام الوقوف دقثيثقثة صثمثت 

عثثلثثح أرواح شثثهثثداء االنثثتثثٍثثاضثثة والثثنثثشثثيثثد 

الثثقثثومثثي الثثكثثردي )اي رقثثيثث ( وتثثخثثلثثل 

 المهر ان العديد من الكلمات: 

بيان التحالف الثوطثنثي الثكثردي فثي  -6

قثثرأ ثثا السثثيثثد    –(  Hevbendîسثثوريثثا )

 ابرا يم كو ي.

كلمة اتحاد سثتثار الثنثسثائثي، ألثقثتثهثا  -6

 السيدة نو ين . 

كلمة مثنثظثمثة  ثاوار ألثقثا ثا السثيثد   -3

  وزان عٍريني.

كلمة مؤسسة تعثلثيثم وحثمثايثة الثلثغثة  -2

(، ألقا ا السيد خبات خير SFPZKsالكردية )

 زادا .

كلمة مث ثلثس الثال ثئثيثن الثكثرد فثي  -2

 السليمانية، ألقا ا السيد ح ي عٍريني.

كلمة التحالف الوطثنثي الثكثردي فثي  -1

 سوريا، ألقا ا السيد صالح مامو.

وُخثثتثثم الثثمثثهثثر ثثان بثثكثثلثثمثثات الشثثكثثر 

 واالمتنان ومشاعر الود واالحترام.

 وفي سري كانيه

أقثثامثثت مثثنثثظثثمثثة سثثرى كثثانثثيثثه لثثحثثز  

آذار تثم  66الوحـدة عدة أنشطة ، فٍي مساء 

آذار اعثتثلثت  66إشعثال الشثمثوع ، ويثوم 

أصوات المكبرات مثنثذ الصثبثاح بثاألغثانثي 

القومية وبالتي تم د الشهداء وتحييهم، و في 

الثثظثثهثثيثثرة ا ثثتثثمثثع الثثمثثئثثات مثثن أعضثثاء 

ومؤازري الحز  وعوائل شهدائه الثخثمثسثة 

( 2أمام مقّره فثي سثرى كثانثيثه، وتثوقثف )

دقائف صمت حثداداً عثلثح أرواح الشثهثداء، 

وتال ذلك رفع الستثار عثن صثورة  ثداريثة 

داخل القاعة الرئيسية بثالثمثقثّر لثخثمثسثة مثن 

سقطوا شهداء فثي صثٍثوف  أعضاء الحز 

وحثثدات حثثمثثايثثة الشثثعثث  وقثثوات األسثثايثثش 

بأمكنة وأزمنة مختلٍة، بحضور عوائلهم، و 

 . آذار 66صورة أخرى لشهداء انتٍاضة 

وألقح مسثؤول مثنثظثمثة الثحثز  كثلثمثة 

معبثرة، إال أن مثا يثؤسثف لثه،  ثو دخثول 

أشخاص باسم مؤسسة عوائثل الشثهثداء إلثح 

القاعة واعتراضهم علح رفع تثلثك الصثورة 

واستقوائهم بحضثور األسثايثش وإصثرار ثم 

علح إنزالها بثحث ثج وا ثيثة، وقثد أصثدرت 

المنظثمثة فثي حثيثنثه تصثريثحثاً، أبثدت فثيثه 

حرصها علح تخٍيف التوتر وتثعثزيثز وحثدة 

الصف وتكريس اقافة الوفاء لتضحيات أبناء 

الشع  وطثالثبثت مسثؤولثي اإلدارة الثذاتثيثة 

-TEV وقيادة حركة الم تثمثع الثديثمثقثراطثي

DEM  بالوقوف ب ّديثة عثلثح تثلثك الثحثاداثة

ومحاسبة المسؤولين عثنثهثا وتصثحثيثح ذاك 

 . التصّرف الاّل مسؤول
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القادمة تت ا ل تماما الو ود الثكثردي 

وحقوقه الثقثومثيثة الثمثشثروعثة وتثنثاقثض 

الحقائف واألحداث التاريخية، ولكي تتكلل 

ال هود الدوليثة لثحثل األزمثة فثي الثبثالد 

بالن اح، البد من وفد كردي مستقل يماثل 

 .قضية الشع  الكردي في سوريا

إن إنكثار دور الشثعث  الثكثردي فثي 

الاورة السورية وانثتثصثارات الثمثقثاتثلثيثن 

الكرد في وحدات حماية الشع  ودحثر ثا 

ألعتح قثوى تثكثٍثيثريثة مثتثمثاثلثة بثداعثش 

وأخواتها لن يخدم المصلحة الوطنثيثة وال 

العيش المشترك والسلم األ لي، والم لس 

الثثوطثثنثثي الثثكثثردي مثثطثثالثثٌ  بثثمثثرا ثثعثثة 

مسؤولثة حثول مشثاركثتثه فثي االئثتثالف 

وإبداء موقف ينس م مع آمال وتثطثلثعثات 

الشعث  الثكثردي والثعثودة إلثح صثٍثوف 

.... قثامشثلثي    .الحركة الوطنية الكردية

61/3/6161 .)) 

شثهثداء الثكثرد والثكثردسثثتثان، والثثنثشثيثثد 

القومي )أي رفي (، ام تثاله كثلثمثة الثحثز  

باللغتين الكردية و اآللمانية ، أمثا الثٍثنثانثون 

 المشاركون، فهم: 

 –اوصثثمثثان حثثان   –رنثثكثثيثثن   –كثثاوا 

 وفقرة شعرية آزاد كالو  –غمبار عبدي 

 ألمانيا -بريمن 

أقامت منظمة حز  الوحـدة في بثريثمثن 

 6161  –  3-  61احثتثٍثثاالً  ثثمثا ثثيثريثثاً فثثي 

بمناسبة نوروز، حثيثث بثدأ الثحثٍثل بثدقثيثقثة 

صمت علح أرواح الشهداء عثلثح أنثغثام أي 

 رقي ، ام ألقيت كلمات :

الحز  الدمقراطي الكردستاني )إيران(، 

حز  االتثحثاد الثديثمثقثراطثي، كثومثلثة مثاال 

بريمن والتي قدمت باقة من الثورد   –إيزيديا 

 إلح الل نة المشرفة تكريما ل هود ا.

وقُثدمثثت الثٍثثقثثرات الثثغثثنثائثثيثثة بثثحثثضثثور  

 الٍنانين :

 –مثنثان أوسثو   – ثوان   –عبدو محمد 

 شيركو برزن ي 

وقدمت فرقة زوزان بقيادة الٍنثان حسثن 

كوشكار عروضثهثا الثٍثنثيثة الثمثمثيثزة وسثط 

 تصٍيف وصيحات مش عة من ال مهور.

 ألمانيا -دورتموند 

أحتشد في صالثة بثالثمثديثنثة األالف مثن 

أبناء الشع  الكردي بحشد فاف كل التوقعات 

لإلحثتثقثاء بثعثيثد  6161  –  3  – 61في ليلة 

نوروز، مما أدى إلح إرباك الل نثة اإلداريثة 

واإلنضباط  نثتثيث ثة االقثبثال الثواسثع غثيثر 

المتوقع، حيث بدأ الثحثٍثل بثالثوقثوف دقثيثقثة 

صمت علح أرواح شثهثداء الثكثرد والثاثورة 

السورية ونشيد اي رقي  وكثلثمثة تثرحثيثبثيثة 

ألقا ا األستاذ حبي  إبرا يم مسؤول منثظثمثة 

عضو الهيئة الثقثيثاديثة، اثم  -أوروبا للحز  

 أحيا كوكبة من الٍنانين الٍقرات الٍنية، و م:

عثمثاد   –كثاروان كثامثل   –شٍان برور 

كوما  يٍي للٍلوكلثور   –آالن بيوار   –كاكلو 

 والتراث الكردي 

 بل يكا 

 61اختتم فرع بل يكا لحز  الوحـدة في 

بمدينة بروكسل  نوروز  ثذا  6166 – 3 –

العام بحٍلة فنية حضثر ثا مثئثات مثن أبثنثاء 

ال الية الكردية، وبعد الكلمة الترحيبية بثاسثم 

المنظمة بثدأت الثٍثقثرات الثٍثنثيثة بثمثشثاركثة 

 الٍنانين: 

 –روج علي  –شا يبان  –يوسف رشو 

 شٍان برور 

في  ثو مثن االبثتثهثاج واالنسث ثام بثيثن 

الٍنانين وال مهور في  ميع الحٍالت وّدعت 

ال الية الكردية عيثد ثم السثنثوي عثلثح أمثل 

اللقاء في السنة القادمة وشعبنثا فثي األ ثزاء 

األربعة من كردستان وفثي الثمثهث ثر ودول 

الشثثتثثات بثثخثثيثثر، وعثثلثثح أمثثل تثثذلثثيثثل كثثافثثة 

الصعا  وإزالثة الثعثراقثيثل أمثام احثتثٍثاالت 

 نـورز في أي موقعج كان. 

 فرنسا

بثمثبثادرة مثن عثمثدة ومن  هثة أخثرى، 

باريس السيدة آن  ثيثدالثغثو، نثظثمثت بثلثديثة 

باريس حٍالً موسيقياً بمناسبة عيد النوروز ، 

، 6161مثارس/ آذار  66مساء يوم األانين 

بحضثور مثمثاثل حثكثومثة إقثلثيثم كثردسثتثان 

العراف فثي فثرنسثا والثمثعثهثد الثكثردي فثي 

بثثاريثثس و ثثمثثع غثثٍثثيثثر مثثن أبثثنثثاء الثث ثثالثثيثثة 

 .الكردستانية في فرنسا

أُستهل الحٍل بكلمة الثعثمثدة، نثقثلثت مثن 

خاللها أمانيها للعثام الثكثردي الث ثديثد، كثمثا 

أكدت علح دعمها للشع  الكردي وأعثربثت 

عن سعادتها الستقبال ال اليثة الثكثردسثتثانثيثة 

 في فرنسا.

وألقيت في الحٍل كلمات أخرى وفثقثرات 

موسيقية وغنائية  ميلة وعذبة، وسط تثبثادل 

 التهاني والتبريكات.

شيخورز، التي القت حتٍها بسقوط قذيٍة تركية علح حي األشرفية بمدينثة عثٍثريثن لثيثلثة يثوم 

 .6161شباط  68 - 69الخميس وصبيحة يوم ال معة 

كانت كغير ا من الٍتيات تحلم بالدراسة وتأسيس بيت يسوده الح  واأللٍة، كغير ا كثانثت 

 تحلم  ببناء الوطن يداً بيد، لكن عندما تصطدم أحالم الٍتيات بمرارة الواقع ال يو د باليد حيلة.

لكن ال تحزني يا  يالن، فكل قطرة دمج من دمائك ومن دماء أماالك سقت أش ار الزيتثون، 

فارتٍعت شامخة، وأرواحكم أنتم الشهداء  ي التي كسرت وستكسر قيود الثطثواغثيثت. عثنثدمثا 

يرتقي الشهيد يسير في زفاف ملكي كالزفاف الذي كنتي تحلمين به يا  يالن، وتختلط الثدمثوع 

  .بالزغاريد،  نا تكون الغبطة وتتلخص القصة بابتسامة الشهيد

، كثل وردةج مثنثهثن تثمثتثلثك ذاك  YPJ وال يمكن ان ننسح لبواتنا في وحدات حماية الشع 

الحلم الغض الذي تحلم بتحقيقه، تحلم بازد ار الوطن من  ديد والعثيثش بسثالم، فثبثكثّن يثحثيثا 

 الوطن، وكل شهيدة منكن  و نيشان للٍخر والبطولة.

  .إليكن أ دي سالماً طأطأت حروفه رؤوسكن خ الً، وتحية تملؤ ا المحبة واالفتخار

أما عن أم  يالن وأمهاتنا اللواتي خسرن فلذات أكباد ن في كل زمان ومكان، فإليكن فائف 

االحترام يا أيتها الصابرات الصامدات، إلح ال رح النازف واأللم الصامت، الح الدمعثة الثتثي 

تح رت في المآقي، وإلح الحزن الشامخ، ستبقون قويثات ومثكثافثحثات، فثالثمثرأة الثكثرديثة ال 

  .تعرف معنح الضعف منذ األزل

ختاماً، ال يسعنا سوى القول: تغمد هللا  ثيثالن وكثافثة شثهثيثدات وشثهثداء الثوطثن بثواسثع 

 ه، ليرقدوا بسالم.رحمت
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 نـوروز ... ولكل عصر أزدهاكه و كاواه 

منذ آالف السنين وعلح امتداد ال غرافيا الممتدة من البحر المتوسط إلح بالد الهند، 

تحتٍل الشعو  بيوم نوروز . وألن الحكام وأتباعهم  م من دونوا التاريخ، و م أنٍسهم 

من استعبدوا الناس وذّوقو م الويالت، فأقالم البالط ت ا لت  ذا الحدث التاريخي 

ال لل، فانتقلت روايات نوروز عن طريف السرد الشٍهي  من ذاكرة  يل إلح آخر 

واختلٍت من منطقة إلح أخرى، لكن معاني نوروز تبقح  ي نٍسها في  ميع الروايات 

حيث طغيان فئة عبات بحياة الناس)أزد ا(، انتهح يوم الحادي والعشرين من آذار، 

 علح يد المظلومين والمعذبين وبطلهم ) كاوا ( . 

ما تقوم به الم اميع التكٍيرية اليوم من قتل وسبيج وعبثج بالحياة، ال يقل عن 

طغيان أزد اك وانتهاكه وفتكه، بٍارف إضافي  و أن الترويع والتر ي  ال يقتصران 

 ذه المرة علح منطقة بعينها بل يشمالن  غرافيا العالم برمته، إنه اإلر ا  الذي 

تحول إلح داء العصر، ُيعدي وينتشر، يٍتك وينٍ ر ويطال شره كافة شعو  األرض، 

العديد من دول العالم شكلت حلٍاً  للقضاء علح  ذه اآلفة، لكن المدافعون عن الحياة 

وقيم السلم والحرية من أبناء المنطقة  م من سيلعبون الدور المحوري علح األرض، 

وبدون مشاركة فعلية من قبلهم ال يمكن إلحاف الهزيمة باإلر ا  في منطقة  ي نٍسها 

مسقط رأسه )اإلر ا ( وبيئته الاقافية. لكن  يهات، فٍي الوقت الذي من المٍترض أن 

تتكاتف فيه  شعو  المنطقة وقوا ا وتنضم إلح  ذا التحالف الدولي، تشن النخ  

المتحكمة بقرار دول ال وار، حمالتها وحروبها علح الُكـرد بدافع عنصري مقيت، في 

مساع مشبو ة إلاارة النعرات وإلهاء الشعو  بتٍاصيل طائٍية وأانية،  مت ا لة 

 مخاطر داعش بل متورطة أحياناً في تقديم العون للمنظمات اإلر ابية.

التحالف الدولي لمكافحة اإلر ا  بصدد استكمال التحضيرات وقريباً سيعلن ساعة 

الصٍر لتحرير أعتح قالع تنظيم الدولة ) داعش (  في الموصل والرقة، وفي 

الموقعين يعتمد  ذا التحالف علح  شهامة المدافعين الُكـرد وإرادتهم، فٍي العراف يتم 

التنسيف بين ال يش العراقي وقوات البشمركة علح األرض بإشراف من التحالف 

الدولي، وفي سوريا تتولح وحـدات الحماية الشع  بالتنسيف مع بعض الٍصائل 

 األخرى القيام بالمهمة نٍسها .  

في موا هة الطاغوت، وأحٍاد كاوا َينبرون مرًة أخرى  -مرًة أُخرى –الُكـرد 

 لحمل راية  تخليص البشرية  من شر ازد اك العصر . 

وسيدّون  -دون شك  -سيتم تحرير الموصل وكذلك الرقة وسيندحر اإلر ا  

التاريخ بحروف عريضة  أن الكرد  م من حّرروا منطقة الشرف األوسط من  م ية 

داعش، وبالتالي  نبوا العالم المتحضر من عمليات انتحارية كانت تنٍذ بين صٍوف 

 المدنيين فتحولهم الح أشالء وشظايا .  

لن ن ادل الذين ينعتون الُكـرد بأبشع األلٍاظ  حول كردية  كاوا وال عن دور أبي 

مسلم الخراساني في تشييد أكبر إمبراطورية أل داد م، ألننا قرأنا ما قيل في الر ل 

من قبل شعراء البالط بعد أن غدروا به، ولن نبحث في بطون التاريخ عما يعزز 

النس  الكردي لصالح الدين األيوبي الذي صحح مسار التاريخ فأعاد األوربيين إلح 

ديار م وسلم مٍاتيح القدس إلح أصحابها، وال ليوسف العظمة وإبرا يم  نانو وأماالهم 

من الُكـرد الذين نكروا الذات من أ ل راية االنتماء األشمل ودخلوا التاريخ من أوسع 

أبوابه، فهم في ذاكرتنا قدوات حسنة.  لن ن ادل في التاريخ الذي دّون تحت تهديد  

السيف، لكننا نستطيع أن نوا ه كل الملٍقين والمنافقين، بل أن نخاطبهم باقة عن دور 

الُكـرد الحالي في الدعوة إلح السلم والتآخي بين الشعو  ومحاربة  التطرف 

 واإلر ا ، وعن بطوالت بناتنا وأبنائنا ودور م في دحّر داعش وأخواتها . 

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

 Yekiti@yek-dem.com 

 رحيل الشخصية الوطنية

 عمر قشاش 

عصر يوم 

آذار  61الخميس 

في مدينة  6161

محافظة  -السلمية 

حماه، بعيداً عن 

مدينته حل ، غّي  

الموت المناضل 

والسياسي والنقابي 

المعروف عمر 

قشاش في وداع 

أبدي، ووري  امانه الارى يوم ال معة في 

 إحدى مقابر ا.

، 6861الٍقيد قشاش من مواليد حل  عام 

انتس  إلح الحز  الشيوعي السوري عام 

انخرط في العمل النقابي أوائل و 6826

الخمسينات، ترأس نقابة الطباعة التي تأسست 

، وانتخ  عضواً في م لس اتحاد 6822عام 

وفي م لس االتحاد  6821عمال حل  عام 

 .6821العام لنقابات العمال في سورية عام 

كان عضواً في اتحاد الكّتا  بمدينة حل  منذ 

 .6891، تقاعد من العمل النقابي عام 6821

 6829اعتقل في فترة الوحدة أواخر عام 

اعتقل أاناء  .6816وأفرج عنه في أوائل عام 

وأُفرج عنه  6819حزيران  2حكم البعث في 

 2، ام اعتقل مرة اانية في 6891شباط  1في 

وحكم عليه في محكمة  6891تشرين األول 

أمن الدولة سيئة السمعة خمسة عشر عاماً، 

وتم  6882تشرين األول  2وأفرج عنه في 

اعتقل م دداً في  .ت ريده من الحقوف المدنية

بعد بدء االحت ا ات المناوئة  6166أيار 

 .للنظام السوري، و أفرج عنه مبكراً 

ناضل الراحل في صٍوف  ناح الحز  

الشيوعي السوري المعارض والمحظور في 

البالد، وتعددت أشكال كٍاحه المديد والمرير، 

من نقابية وسياسية وفكرية، وت سيدج لقيم 

 ومباد  وطنية وإنسانية.

كان الٍقيد مناصراً للقضية الكردية في 

سوريا ومواظباً علح عالقات الود واالحترام 

المتبادل مع أحزا  كردية، وكت  بقلمه 

مقاالت عدة في م لة الحوار و ريدة الوحـدة 

اللتين يصدر ما حز  الوحـدة الديمقراطي 

الكردي في سوريا وباسمه الحقيقي أو باسم 

 مستعار أحياناً.
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