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 افتتاحية العدد                              
 الرابع عشر من حزيران يوم له تاريخ

 
نظرا لحاجة السااحاة الاداةردياة راا ساةرياا إلاا أداة سايااساياة 
منظمة تختاص ااالاااك الاداةردم الادياماااراطاا رااطاا اااا ااياا 
الةطن العامة اعد أن تجاهلته معظك الاةى الةطنية الساةرياة 

داانات تاررا   الاتااالعاملة علا ساحة الاالد ةااألخص تالا  
لةاء األممية م  الاعالاك أنل الانازعاة الةاةراياناياة اتاجاا  الةاعاب 
الداةردم لادى ااعاض الاااةى الاعارااياة الاتاا راحات تاتا ار  
امنطق األدثرية قد ادأت تدة  عن نفساا آنذا  ااة اةح  
ةنظرا لاذ  الحاجة ةحاجة الن ال من أجل الحاةق الاةمياة 
ةالديماراطية المةارةعاة لالاةاعاب الاداةردم راا ساةرياا  جااء 
تأسيس الاااارتاا الادياماااراطاا الاداةردساتااناا راا ساةرياا عااك 

علا يد ناخاااة مان الاةطانايايان الاماثااافايان الاداةرد  ثاك  7591
استادال الدةردستانا ااالاداةردم ةثااااتاه عالاا هاذ  الاتاساماياة 

 2172حتا انعااد المؤتمر الثاناا عةار اتساتاثانااماا لاعااك 
ةرا المؤتمر المذدةر تك إعادة تسمية الحزب إلا األ ال   
قرار الفيدرالية الحل األمثل لساةرياا ةالااا اياة  الدةردستانا  ةا 
الدةردية لينطلق من الايك الةطنية ةالاةمية ةاناا  الاااارزاناا 
الخالد الذم ةدل ع ارة الفدر الاةماا ةألاااك هاذا الاتاناظاياك 
الااطاااقااة األساااساايااة رااا الااتااحااةل ةالااتااجاادد عاالااا الاار ااك ماان 
اتنتداسات ةالعراقيل ةالعااات ةظرة  اتعتاال ةالماالحاااة 
ةالاتاعاذياب  الاتاا رارااات الانا اال ةالاتاا أدلت ااالاتاةالاا إلااا 

 /2تتمه ص /   ... 7599اناسامات متةالية ادءا من عاك 

احتفبليبت الباببيتبم ابمبىببذباب  الب  ب   
 السبدذ  و الخمسيه لتأذيسه .
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 من ميثاق األمم المتحدة : مـذكرة تمهيـدية 
 7599حازيارانوياةناياه  29ةقالِّ  ميثاق األمك المتحدة را 

را سان ررانسيسدة را ختاك مؤتمر األمك الماتاحادة الاخااص 
 انظاك الايمة .

 6المادة 
األع اء األ ليةن لألمك المتحدة هاك الدةل التا اةتردت را مؤتمر 
 األمك المتحدة لة   نظاك الايمة الدةلية المنعاد را سان ررانسيسدة

  ةدذل  771  ةالتا تةقل  هذا الميثاق ةت دلق عليه طااًا للمادة  
الدةل التا ةقلعت من قال ت ريح األمك المتحدة ال ادر را أةل دانةن 

   ةتةقل  هذا الميثاق ةت دلق عليه.7592الثاناويناير سنة 

2 

 
الرابع عشر من حـزيـران يـوم لـه      >>>تتمة 
 تاريخ . 

لتفتت قةى الحزب ةطاقاته ةتاةد إلا ةرذمة حاياااياة ة اراعاات 
ثانةية ةهامةية تجلت راا أطارا  الاحارداة الاداةردياة إثار تانااحاراتاااا 
الذاتية ةالتا لك تدن لتحتملااا السااحاة الانا االاياة ةالاداعاياة إلاا رأب 
ال دع ةتجمي  الاةى ةالطاقات ةتاثااايات الاماتافاق عالاياه راا الاااةاساك 
المةتردة العليا ةالعةدة إلا قيك الاارتا ةثةااته األساسية. ةهنا ت اادل 

المرحاةك الاماناا ال  -لنا أن نتذدر نخاة منا لة من الرعيل األةل: 
أة مان  ارم الذم ةغل من ب سدرتير الحازب لساناةات عاديادة 
ةالذم تعرض للسجن ةالنفا مرات عديدة ر اال عان  ادةر أحادااك 
ااإلعداك احاه من قال األترا  اساب ن اله من أجل حاةق الةاعاب 
الدةردم  ةااا منا ال  لاا حتا ةراته را يةك اتثنين الما ااد  

.الامارحاةك الادداتاةر ناةرالاديان ظااظاا   حامازة  7551-71  -77را 
نةيران   ةيا  ماحاماد عاياساا   الامارحاةك ةاةدات حانلاان   الامارحاةك 
الددتةر خليل محمد   المرحةك محمد علا خةجه   رةيد حمة   ةت 
ةاا  أنل هااذ  الاادااةداااااة لاااااا دةر داااااياار رااا نةاار الااةعااا السااياااسااا 
ةالمحارظة علا هةية ةثاارة الةعب الدةردم راا داةردساتاان ساةرياا 
ة ةت لتثايت حاةقه الاةمية المامةة من سياسات أنظمة عانا ارياة 

 .  راةية ت تعتر  احاةق اآلخرين

ةاليةك يةا ل السةريةن ثةرتاااك اادال أطايااراااك ة ماداةنااتاااك مان 
أجل انتزاع حريتاك ةدرامتاك من النظاك الذم أهاان الاحايااة اإلنسااناياة 
ةأهاادرهااا ةاعااتاااد الاااااتاال ةالاااااطااش ةاإلرهاااب  رااأزهااااات أرةاح عةاارات 
اآلت  ماان السااةريااياان ةجاارح  ةعااذب ةهااجاار ماامااات اآلت  ااال 
الماليين علا مرأى ةمسم  العالك ةانطالقا مان الاماساؤةلاياة الاةطاناياة 
يامااناا ااةزالاة الاغااان ةالاظالاك  الملااة علا عاتق جمي  الاةى الةطنية ةا 
عن الةعب السةرم  علا مادى عاااةد مان الازمان أةاعال الساةرياةن 
ادل أطياراك ةمداةنااتاااك ثاةرة تاحاررياة  اد الاااما  ةاتساتاااداد حاتاا 
الة ةل إلاا ناظااك تاعاددم تةاارداا تاةاراااا ي اماناه دساتاةر جادياد 
يتةارق م  هذ  األهدا  ةما  ماجامال ق ااياا الاتاحارر اإلنسااناا راا 

 لةامحه ةمنظةمته الحاةقية ةالاانةنية .

سةريا نعاهددك اأناناا   –نحن را الاارتا الديماراطا الدةردستانا 
سامرةن علا خطا ةنا  ةعايدة الاارتا الن الية ةالتا تجسدت راا 
نا  الدةردايتا انا  الاارزانا الخالد حتا الرمق األخير من حيااتاناا 
ةان نعمل دةن دلل اة ملل مسخرين دااراة قاةاناا ألجال تاحاااياق تالا  
األهاادا  الااناااااياالااة ةالااتااا تااعااااار عاان تااطاالااعااات ةااعااااانااا الاادااةردم رااا 

 دةردستان سةريا .

 
 

 

أنا أفتخر بأن أكون حارسا عند باب الجامعة 

وهذا عندي أكبر وأشرف من المنصب 

 الرئاسً  .

 مسعود البارزانً 
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طايعا أن دل مجتم  يسعا إلا التغايايار ةالاتاطاةر ااحااجاة إلاا 
جاةد دل ررد رياه ةأن الاماجاتاماعاات الاتاا اااتات اآلن عالاا درجاات 
متادمة من السلك ةالتطةر الح اارم ةاإلنسااناا قاد ة الات إلاا ماا 
ها عليه اآلن دان اف ل ت ارر جاةد أانامه  ةراا طالاياعاة هاؤتء 
الةريحة المثافة ةالنخب األداديمية ةجعلت من نفساا أداة را خادماة 
مجتمعاتاا ةالسعا لاناء مجتمعاات تاناتافاا راياااا دال أساالاياب الااااار 

 ةالظلك ةإلق اء ةاستاعاد اإلنسان ألخيه اإلنسان 
ةالمجتم  الدةردستانا الذم ي ك رسيفسااء مان أاانااء الاااةماياات 
ةاألديان عاةت جميعاا إلا جانب الةعب الدةردم را ساالك ةةمااك 
ةتةارده آماله ةآتمه ةا فته جزءا مان الاماجاتاما  اإلنسااناا ةةاحادا 
من المجتمعات الاليلة التا تمتد جذةرها إلا آت  السانايان ةت تازال 
تاناااض اااالاحايااة ر ااك ماا تاعاارض لاه مان ماخاتالا  أناةاع ات اطاااااد 
ةمارس احق أانامه ةتا سياسات الاعانا ارياة ةالاااماعاياة الاراماياة إلاا 
طمس هةيته من جانب األنظمة اتستادادية ةراا هاذ  الاحاالاة ةهاذ  
المرحلة الم يرية التا نمر ااااا ااأماس الاحااجاة إلاا هاذ  الةارياحاة 
لتدثي  الجاةد ةرص الطاقات خدمة لا يتنا الاةمية ةالةطنية ةهذ  
المسؤةلية االدرجة األةلا من عاتق الةريحة المثاافاة ةالاناخاب الانايارة 
ممن يعتارةن الممثل الةرعا ل مير أانااء الاماجاتاما  الاداةردساتااناا 
ةيملدةن الماؤهاالت الاااادرة عالاا رساك السايااساات الادافايالاة لاتاخالاص 
المجتم  من األزمات المستع ية التا تعانا منه اتمر الذم ياعاناا 
أن تت امن جاةد الةريحة المثافة من أاناء هذا المجتم  ةاتناخاراط 
را ميدان الن ال اات اةادال ماااماة ةطاناياة ةقاةماياة عااجالاة لااانااء 
أسااس ساالااياامااة ةعاالااا مااخااتاالاا  األ ااعاادة  الااثااااااراايااة ة اتقااتاا اااديااة 
ةالعلمية (  ةااألخص السياسية مناا داةناااا تةادال الاردان األسااساا 
را أية عملية تحةل مرتااة اغية الناةض االمجتم  لما رياه  امااناة 

 لحفظ الاةية الاةمية ةترسيخاا ةالت دم للمةاري  ةالسياسات 
العن رية المتااعاة ااحاق أاانااء هاذا الاماجاتاما  ةالاتاا تاااد  الاا 
طمس  معالك هاةياتاه الاااةماياة ة ااارهاا راا ااةتاااة الاااةماياة الساامادة 
ةعلا  ةء هذا ةما هة عليه الةاقا  الاعاالقاة اايان الاناخاب الاداةردياة 
امختل   ماجااتتاااا ةالةاارع الاداةردم ةالاحارداة السايااساياة الاداةردياة 
الااممة يمدن مالحظة الاةة ةا حة اينااا ةاااتاعااد تالا  الاناخاب عان 
مجتمعاا ةةاق  أانامه ةاتاتعاد عن تحمل مسؤةلياتاا التاريخياة ةعان 
دةرها التاريخا را تطةر آليات العمل الن الا ةالعامالاياة الانا االاياة 

ألاناء المجتم  اأظاار عدامااا لالاحارداة ةاعاتاااارهاا عاااااة راا طارياق 
الن ال الاةما ةالةطنا ألاناء المجتم  الدةردستاناا ةت تاعااار عان 
طمةحاته . هذا دةن التعرض  لماهية الاديل المناساب الاذم تارا  أة 

 أم مةرةع ن الا آخر.
لتدن الحردة دما تراها ها  رةتك يعاةد الساااب راا ذلا س ألاياس 
ذلاا  إلااا ارااتاااااارهااا لاامااثاال تاالاا  الااطاااقااات الةااااااة ةالاادااةادر الاامااثااااافااة 
ةاقااتاا ااارهااا  عاالااا ةاارامااح ةطااااااااات ذات سااةيااات ثااااااراايااة ةعاالااماايااة 

 محدةدة. 
ةهة األمر الذم يجعل من تاأدياتاااا لالامااااك الامالااااة عالاا عااتاق 
الحردة ةالدةر المطلةب منااا ان تاااةك ااه دةن مساتاةى ان لاك نااال 

 ةاه معدةك ادل تأديد . 
من هنا تنا  أهمية انخراط الةريحة المثافة ةالدةادر الةااة مامان 
لدياك الماؤهاالت الاعالاماياة ااماخاتالا  جاةاناااااا راا الاحارداة السايااساياة 
ةالمساهمة الفعلية را العمل الن الا ةتنظيك  تعاةناا م  المدةناات 
األخرى للحردة لتدتمل أردان العمل الن الا ةألناا تةادال ماااماتاااك 
ةمسؤةليتاك األساسية قال  يرهك ةتاماثال الاخاطاةة الارماياساياة  ل ااال 
العمل الن الا ة ع رنته  اما يتالءك ةالظرة  الااممة مان خاالل 
ة   مجمل تل  الطاقات ةالتةا ل م  أاناء الاةميات المتآخية م  
الةعب الدةردم لاناء مجتم  متح ر خال من دارة أسالياب الااااار 
ةالظلك ةاإلق اء ةنفا اآلخر مجتم  يسةد  الااااناةن ياتاسااةى أمااماه 

 الجمي  االحاةق ةالةاجاات دةن تمييز .

 سلٌمان سٌنو            
 سورٌا  -نائب سكرتٌر العام للبارتً الدٌمقراطً الكوردستانً 
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 المثافةن  مير الةعةب

 

 اطبق  الشك  
ٔشىش وافةام ِشافسواٟ ةاش٠اذ  طاٛ  
وٛسدستفْ ػٍٝ ِشفسوفتُٙ ٌٕف بآسائُٙ ٚ 
وتفبفتُٙ  ٚةٟ اٌٛلت  ٔفاهاٗ ٔاؼاتازس ػآ 
ػذَ تّىٕٕف  ٌٕشش ة١ّغ اٌاّاٛاد بسا اف  
تخاض بها١افسام ٘ا١احام اٌاتا اش٠اش ٚػاذَ 
است١ؼف   اٌجش٠ذ  ٌىفةم اٌّٛاد اٌاّاشساٍام 

 ا١ٌٕف  . 
 هيئ  تح ي  صوت  ويدذتبن  
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سوريـا فـي   –كممة المكتب السياسي لمبارتي الديمقراطي الكوردستاني 
 الذكرى السادسة والخمسين لتأسيسه .

أيااتاااااا األخااةات ةاألخااةة  مااثااااافااياان ةماامااثاالااياان عاان األحاازاب ةالاافاا اااماال 
 السياسية ودةردية ةعراية ةسريانية آةةرية و

  أياا الح ةر الدريك: نجتم  اليةك إلحايااء ذدارى تاأساياس أةل تاناظاياك 
سياسا دةردم ااسك الاارتا الديماراطا الدةردستانا   ةالذم جاء تأسيسه 

عالاا ياد ماجاماةعاة مان الةااااب  7591را الراا  عةر من حزياران عااك 
الدةرد آنذا  لتنظيك العمل الن الا السياسا  لمةاجاة ةاتاا أناةاع الاااما  

ندار لةجةد الةعب الدةردم دمدةن أساسا را سةريا.  ةالتنديل ةا 

لاد دان الاارتا امثااة جااة ةطنية قةمية تجم  أةد الم الح ةالنزعاات 
حاتاا تاعارض ألةل انةااااق  7599تناق ا ةذل  منذ تأسيسه ةحتا عااك 

ق مات ظااار الاحازب ةتاتاالات اتنةااااقاات حاتاا ياةماناا هاذا لاياداةن هاذا 
التةرذك سااا أساسيا لحالة التردم التا يعاناا ماناه ةاعاااناا الاداةردم ةتاااةأ 
اعض اتنتاازيين ةالمتطفليان ماةاقا  قاياادياة ماتاحاداماة ااما ايار الةاعاب   

 تعيش علا الفتات خارج الحدةد.

أيتاا األخةات ةاألخةة: انطالقا من إيماننا را الاارتا اأنل الاتاجادد حاالاة 
 حية ة رةرية را دل زماان ةماداان دةن الاماسااس ااثاةااات ةمااادساات 
الةعب الدةردم خ ة ا ةالسةرم عمةما  ةتزامنا م  الثةرة السةرية ثاةرة 
الدرامة ةالحرية  خرج الاارتا مان ماؤتامار  الاثااناا عةار ةالاذم اناعاااد راا 

ااماجااماةعاة قاارارات ماةاداااة لالاحاالااة الساةرياة ةاإلقاالايامايااة  11-71-2172
أهماا: رؤيته را أنل الفايادرالاياة هاا الاحال األماثال لساةرياا الاجاديادة ساةرياا 
التعددية سةريا الديماراطية ةناذ العن  ةاتعاتامااد عالاا الاعاياش الاماةاتار  
رساء دعامك التاارب را ال   الدةردم  دةن إق اء أة تمييز أة تفرقة  ةا 
من خالل الةحدات اتندماجية م  األحزاب ةالف امل السياسية الاماةاتارداة 

 االرؤى ةالمةاق .

ةاالتالا رةنل الااارتاا قاد تاجااةز ااعاض الاعاااااات الاتاا تاخالالات مسايارتاه 
الن الية  ةالتا تعاظمت رياا مفاةك و األناو لدى الاعض مامان دااناةا راا 
نل اتساتاافاادة مان األخااطااء الاتااا  م ادر الااارار السايااساا ةالااتاناظايااماا  ةا 
اعترت المسيارة الانا االاياة لالاحازب جارأة راا حاد ذاتاااا مان أجال الاتاجادياد 
ةالتطةير ةالتحةل إلاا حازب سايااساا ماؤساسااتاا  مانافاتاح عالاا اآلخاريان 
االر ك من ممارسة اعض أطرا  الحردة سياسة اإلق اء ةالتاميش احاااناا 
ةالمتمثلة را المجلس الةطنا الدةردم الذم عمد علا إاعادنا عن اإلطار 
المذدةر دةن أم مارر   ليدةن لنا الحق الدامل را تاجااةز  ةالاعامال ةراق 

 الخيارات التا اعتمدناها دمةرةع عمل ةن ال امةجاه.

 -ةأخيرا ةااسك المدتب السياسا را الاااارتاا الادياماااراطاا الاداةردساتااناا
سةريا را الةقت الذم نانئ ةعانا الدةردم ةالسةرم اتأسيس الااارتاا ناعاد 
جماهير ةعانا اأننا سنةا ل الن اال حاتاا تاحاااياق الاحارياة ةاانااء ساةرياا 
حرية ديماراطية تةاراية اتحادية ت امان حاااةق جامايا  الاماداةناات الاااةماياة 

 ةالدينية ةالطامفية.

 عاش ن ال الاارتا

 عاش نا  الاارزانا الخالد

 المكتب السياسي                                 

 سوريا –لمبارتي الديمقراطي الكوردستاني 

 2171و9و79قامةلة 
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ذكرى تأسيس البارتي 
 دروس وعبر.

قال ست ةخمسين عاما اجتمعات ناخاااة ماثااافاة ماتاناةرة 
 مؤمنة اأنه:

 عمى قدر أهل العزم تأتي الـعزائم  
 وتأتي عمى قدر الكرام المكارم                        

 وتعظم في عين الصغير صغارها     
 وتصغر في عين العظيم العظائم                      

لاتاعالان هاذا الاياةك ياةماا اسااتاثاناامايااا راا تاارياا  السايااسااة 
الدةردية السةرية ةراا اال اايان عاااثاياة السايااساة ةاتازاناااا  
ان أناتنا   اةاخاة اه الاذيان نااالاةا  يةما مميزا اماا أنناتِّا  ةاامن

 السياسة الدةردية من رة اها إلا اتلتزاك ااا.
إناا نخاة استاات الع ار الاذم ظااارت راياه ةتااادمات 
عاالااا زمااناااااا رااداارا ةماامااارسااة: أة اامااان  ااااارم: األديااب 
ةالةاعر ةاللغةم الدةردم ةالسياسا الراديدالا الذم نافاتاه 
السلطات الفرنسية إلا جزيرة مد ةار  تل  الاجازيارة الاتاا 
يجال الدثيرةن ممن امتانةا السياسة الاياةك ماةقاعاااا عالاا 

 /   6تتمة ص / الخريطة . ..                         
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الـــمـــشـــكـــالت الـــنـــفـــســـيـــة 
واالجتماعية لدى الحدث فـي 

 مرحمة المراهقة 
 
المراهاة: ها مرحلة اتنتاال من الطافاةلاة الاا الةااااب ةتاتاساك -

اأناا رترة معاادة مان الاتاحاةل ةالاناماة تاحادث راياااا تاغايارات ع اةياة 
ةنفسية ةذهنية ةا حة ةقد أطلق علا هذ  المرحلة تسماياات عاديادة 
منه المرحلة اتنتاالية ةالمرحلة الحرجة مرحلة الميالد الاثااناا مارحالاة 

ساناة أم 71-72األزمات العاطفية( ةهذ  المرحلة تماتاد مان الاعامار 
 ينتال من خاللاا الحدث من مرحلة الطفةلة الا مرحلة الرةد.

يةاجه الحدث احدك هذ  المرحلة الحاسااساة مةاداالت اجاتامااعاياة 
ةنفسية دثيرة امجملااا تاؤثار راا سالاةداه ةتافااعالاه ما  اآلخاريان ماماا 

 يتطلب راما  سليما ةةاقعيا للمراهاة
 حاجات المراهاين:-
يااحااتاااج الاامااراهااق إلااا اإلحساااس اااالااحااريااة الااداخاالاايااة ةعاادك -7

تااحاة  الاااار ةاتحسااس ااالاعادالاة ةالادياماااراطاياة الاحاق اايان األراراد ةا 
راار ااة الااتااعاااااياار عاان الااذات أة األراادااار ماا  اإلحساااس ااااألماان 

 ةالطمأنينة  
الحاجة إلا ةجةد درجة مان الاحايااء ةالاخاجال راا الانافاةس   -2

ةأن يداةن هاذا الاحايااء نااااعاا مان خالاق ةأ االاة ت عان  اعا  أة 
خاة  ةتاااديار هاذا الاحاايااء راا نافاةس اآلخارياان ةتاعازيااز  مان خااالل 

 المناقةات ةالحةار اتجتماعا. 
الحاجة إلا المنارسة الةريفة را أم مجال لالاماناارساة ةعادك  -1
 الغيرة
الااحاااجااة إلااا ال اادق ةالااثاااااة ةالااة ااةح رااا الااعااالقااات ةناااااذ -9
 الدذب
الااحاااجااة إلااا اإلحساااس اااالاامااسااؤةلاايااة تااجااا  الااذات ةتااجااا   -9

 اآلخرين ةأداء الةاجاات اةدل سليك
 *المةدالت التا تأثر علا تفدير المراهاين

مةدالت خا ة االةخ ية: ةأارزها الةعةر االناص ةعادك  -7
 تحمل المسؤةلية ةناص الثاة االذات

مةدالت ت احب المراهق را جة أسرته : عدك تةرر مدان  -2
خاص له االااايات ةعادك اساتاطااعاتاه الاخالاةة إلاا نافاساه اادار  ةةجاةد 
حةاجز اينه ةاين ةالديه رال يستطي  اطالعاما علاا ماا ياعااناياه مان 

 مةدالت نفسية
مةدالت تتعلق االمدانة اتجتامااعاياة :ياخاةاا الاماراهاق مان  -1

 الةقةع ااألخطاء عند مااالة أرراد آخرين دما ةيتعلق االمظار 
 الخارجا حتا يدةن محاةاا من قال اآلخرين

مةدالت تاماثال الاماعاايايار األخاالقاياة : عادك تالاااا الاماراهاق  -9
تةجياات اةأن راعلية المجتم  مان أعارا  ةتاااالاياد ياناااغاا الاحافااظ 

 علياا ةرعايتاا 
 *اعض المةدالت النفسية عند المراهاين:

مةدلة الحياء ةالخجل: حيث يعانا المراهق من الخجل دما  -7
 أسلفنا را المةاق  الجديدة 

مةدلة أحالك الياظة : ان التخيالت ةاألحالك عند المراهايان  -2
اما تنطةم عليه من ر اات ةاما تت منه من  اةر ةحاةادث تاعادة 
استمرارا طايعيا لحياة المراهق ةمعاناته لا ايا  الحاياةياة ة اعاةااات 
را التدي  ةحياته الخيالية تتساك ااالاغاماةض ةالاتاناةع ةتااادة أحاالماه 
الناارية  ير ةاقعية ةمحاةلاة لالا ارب مان الاة ا  الاراهان إت إناااا 
تحاق ةظيفة أساسية را تدي  المراهق م  ظرة  حياته ةةرةطااا 

 الااسية 
 مةدلة الغيرة عند المراهاين :  -1

الغيرة ها الخة  من رادان ما نمالا  ةتازداد الاغايارة راا مارحالاة 
المراهاة تسيما عند الفتيات   حيث تأخذ الغيرة أةاداال ماتاعاددة مان 
التنارس   تاحاساد الافاتاات مان رراياااتاااا األجامال اة األ اناا ةتساعاا 
لمنارستاا ةالتفةق علياا ( ةالغيرة العاطفية المالزمة للحب أم الغيارة 
التةري  ةها  الاا تدةن متاادلة ايان الاحااايااايان ةالاغايارة اإلسااااطاياة 

 حيث يتاك المراهق  ةريدته االخيانة أة العدس 
ةأخيرا نجد أن المراهاة مرحلة حساسة لادى اإلنساان اةادال عااك 
ةيجب علا األهل ةالمراين مراعاة هذ  المرحلة ةمساعدة الاماراهااايان 
لمحاةلة تخطا هذ  المرحلة دةن أن تةاجه المةادل اة ال اعاةااات 

 تتر  أثرا االغا را الةخ ية اة تحرراا عن مسارها السةم.
 

 األخصائي : برزان سميمان
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 المجتمع الكوردستاني 
إن عالارناا عان أراداارناا ا اياغاة حاااةقاياة ياجاب أن ناتاحادث عان 
دةردستان جغراريًا ةليس دةرديًا أم دل من يعيش علا هذ  األرض 
له الحق را إاداء رأيه ةممارسة دارة معتاداته ةعاداته اغض النظار 
عن قةميته أة أثنيته  إذًا يجب أن يدةن هنا  حةار ردارم مةاتار   

ساريااناا... راعانادماا ناناادم -عراا  دةردم-دةردم  دةردم-دةردم
احاةقنا يجب أن ت ناملش الةعةب التا تعياش ماعاناا مااداك الاااد  

 هة ال الح العاك.
ةعندما ندعة إلاا الاماجاتاما  الاداةردساتااناا راةناناا نااا اد ااالاتاالاا 
جغرارية دةردستان ةاإلنسان الذم يعاياش عالاا هاذ  األرض  ةلاياس 
دلل من يعيش علا ااعة جغرارية ياناتاماا إلاا قاةماياة ةاحادة أة ديان 
ةاحد أة عرق ةاحد  ةليس الماك أن أدةن رردًا ال الماك أن أستطي  
اناء مجتم  ديماراطا حيادم يتاال اآلخر ةأن أعارل  نافاساا دادةلاة 
حيادية تتانا ال مان اتجتماعا ةليس دسلطة تاتاااناا الساياادة. إذًا 
يجب أن نسأل أنفسنا : هل نستطي  أن نتعايش م   يرنا تحت لةاء 

 ةقةانين تعالر عن الف يلة ةالعيش المةتر  س
رانا  ررقًا دايرًا اين أن يحمل اإلنسان إيديةلةجية ما يةار  ما  
اآلخرين ااا ةاين أن يعتنق إيديةلةجية رر ت عليه من اآلخر عان 
طريق ال غط العالا ةالعاامدم  ةهنا نستطي  أن ناةل إنل للتاسااماح 
نل ثااااراة  دةرا دايرا   رمةاردة الةخص لالاماجاماةعاة أمار  ارةرم ةا 
التسامح ليس تررا ردريا ال ها األسلةب الةحياد الاااادر عالاا جاعال 
المجتم  مدانا  الحا للحياة ةالعيش المةتر .إذًا خلق دةلاة الاحايااد 

 تستلزك التةارق ةالترا ا 
ةالديماراطية   رال يجةز عزل أحد عن الدةلة ةالماجاتاما  ةياجاب 
أن نلتزك اخطة تحدد طرياة تفديرنا ةتعايةاناا ما  اآلخار ةأن ناعار  
ةاجااتنا اتجا  الدةلة ةالمجاتاما . ياجاب أن تالاتاااا الاثااااراات لاتاؤساس 
مجتمعا مانيا علا األخالق ةالف يلة  ةالغاية من الاعاياش الاماةاتار  

 هة اإلنسان أةت ةأخيرا.
يجب أن نحاق  من خالل اناء عاد اجتماعاا جادياد ةماناظاماات 
المجتم  المدنا  حارياة اترتااااط اايان ال االاح الاعااك  الاماجاتاما ( ة 
ال الح الخاص   الفرد( ةحرية التعاير ةالمحاساة  ةتحادياد ماعاايايار 
عامة يتك الحفاظ علياا من خالل هذ  المؤسسات ا مانة الدستاةر  
ةهااذ  الاامااعااايااياار هااا: حااريااة الااتااعاااااياار  الااةاجاااااات   نةاار الااةعااا  
المحاساة.... من أجل حياة أر ال. ةهاناا ياتاحاااق مافاااةك الاماةاطاناة 
ال حيحة  من خالل هذا الترااط   لدل أرراد المجتم  اغضل الناظار 
عاان دياانااه أة عاارقااه.. ةلاايااتااك الااحاافاااظ عاالااا الااتااةازن مااا اااياان الاافاارد 

 ةالمجتم  ةالدةلة اال مان اتجتماعا.
رليس من ال عب أن ننادم االمجتم  الدةردستانا ةلادان ياجاب 
مادااناياة قاااةل الةاراداة اايان  أن يتك أةت تحديد أسس هذا الاماجاتاما  ةا 
أطياره أةثنياته ةدارة ةرامحه ةالمجتم  الدةردستانا معرة  اتنةعاه 
ةرسيفسامه الجميل اجمال ة نا أرض دةردستان ةجاغاراراياتاااا  رااال 
ساق لنا ةحاةلنا التارلب من هذا المجتم س ةهل ثملة حةار ردرم ايان 
ن ر ينا اااذ  الاااةماياات ةاألثاناياات  رااال  هذ  الةعةب المختلفةس ةا 
من الممدن أن ياالةنا ددةرد ةدةردستان ةطاناًا س إذا قاد تادامان هاناا 
المةدلة األساسية را تسميتنا للمجتم  الدةردستانا ةلنرد عالاا هاذ  
األسملة يحب إر ااء الاماجاتاما  اةادال عااك ةتااااال اآلخار اسالااايااتاه 
يجااياته  اااةله ةرر ه لنا راالاحاريلاة ةالاعادل اتجاتامااعاا ياتادافاالن  ةا 

 ااذ  التناق ات ةالتةارق ريما ايناا.
 ((Bêwar Girpirîعبدالحكيم أحمد محمد 

 بٌان إلى الرأي العام الكوردي
 

فً ظل هذه الظروف القاهرة التً تمر بهاها الهبهذ   ذ 
أن آلة القتل وال مار فً كل مهكهان  وامهان فهً اهورٌها 
الوطن حٌث أن هذا النظام مااال متماكا بالالطة وكلهمها 
طال أم  هذا النظام اا ا ت الفتنة فً البذ  بكل أنواعهاها 
،الطائفٌة والمذهبٌة والعرقٌة وحتى بٌن أبناء الطائهفهة أو 

 العرق الواح  .
اهورٌها   – ننا فً البارتً ال ٌمقراطً الكهور اهتهانهً 

نتوجه  لى أبناء شعبنا الكور ي العظٌم و نحثام  لى ع م 
االنجرار نحو هذه الفتنة التً لٌس لنا فٌاا اوى الضعف 
والااٌمة  ذا ما تغلغلت بٌننا ، كما أننا نه ٌهن  وناهتهنهكهر 
بأش  العبارات كل نقطة  م تاهق فهً الرهراا اويهوي 
واالقتتال الكور ي الكور ي ونهرجهو مهن أبهنهاء شهعهبهنها 
العظٌم التحلً بالربر والعقهذنهٌهة ووأ  الهفهتهنهة وضهبهط 

 النفس  . 
وما ٌجري الٌوم فً عهامهو ا وفهً قهامشهلهو ال ٌهيه م 

 اوى أع اء قضٌتنا العا لة وذوي النفوس الضعٌفة  .
ٌ ا بٌ  إليما  نار هذه الفتنة وتحقٌق الهفهٌه رالهٌهة فهً 

 البذ  ور  الحقوق ورحاباا  .
 المج  واليلو  لشا اء عامو ا 

 عاشت الوح ة والتكاتف فً ابٌل النرر 
 عاش ناج الباراانً اليال  

                                                                   
 المكتب السٌاسً 

 سورٌا–للبارتً الدٌمقراطً الكوردستانً  
 

   8102\6\82قامشلو 
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 من منهاج البارتي
 المادة الرابعة : -4
 

اورٌا فً نضاله التحرري والقومً من التراث النضالً  -ٌاتفٌ  البارتً ال ٌمقراطً الكور اتانً 

للشعوب ومن التجارب النضالٌة للشعب الكور ي، وٌاتن  على الناج المتشكل مناما، والتمثٌل فً ناج 

الباراانً اليال ، بما ٌتام به هذا الناج من مرونة و واقعٌة واعت ال ... ، وبما ٌناجم مع واقع الشعب 

 الكور ي فً اورٌا وظروفه النضالٌة .

حقوق   
الكورد 

لٌست فً 
      موسكو

 
بع  قٌام وف  كور ي غٌر مناجم 
فً  الرؤى والمواقف وٌحمل أعضاؤه

نظرٌات ميتلفة و ٌ عً   جعبتام
الشعب الكور ي فً   تمثٌله لغالبٌة

اورٌا باٌارة العارمة الرواٌة 
مغماة   على مائ ة  مواكو وجلوااا

 ب ماء الشعب الاوري 
ٌاتج ون  عوة رواٌا لام لحضور 

الحفلة التارٌجٌة والاالٌة  عا ة 
تنرٌب رأس النظام على هرم الالطة 

جنٌف   فً اورٌا على يشبة مارح
والذي ٌجري التحضٌر والترتٌب له  2

أورٌاء   من قبل من نربوا أنفاام
على الشعب الاوري وثورته المطالبة 

 بالحرٌة والكرامة
وهو ما تاعى  لٌه رواٌها لهجهاهة 
 عههوة كههل الههمههعههارضههات الاههورٌههة 

الههمههتههعهه  ة والههمههشههتههتههة   الههمههفههتههرضههة
والمنقهاهمهة فهٌهمها بهٌهنهاها بهمها ٌهيه م 

والهتهً تهحهمهل بهٌهن   مرلحة النظام

أجن ات مهرٌهبهة و مشهبهوههة   طٌاتاا
تاعى مهن يهذلهاها لهذلهتهفهاف عهلهى 
ثههوابههت الههثههورة الاههورٌههة ولشههق 
رفوف الهمهعهارضهة الاهورٌهة وفهق 
  اهههههههٌهههههههااهههههههة فهههههههرق تاههههههه 

فههبههعهها تههلههي الههتههً تهه عههً أنههاهها  
من رنٌعة ميهابهرات   معارضة هً

النظام وأجااته الهقهمهعهٌهة وبهعهضهاها 
مواقفاها واهٌهااهتهاها كهر  فهعهل  بنت

عكاً آنً على اهٌهااهة الهتهاهمهٌهش 
واإلنههكههار لههمههطههالههبههاهها وحههقههوقههاهها 
الههمههشههروعههة مههن قههبههل االئههتههذف 

وبهعهضهاها اذيهر ذو طهابهع  الوطنً
علمانً ررف ٌاعى إلقامهة اله ولهة 
الم نٌة و ٌيشهى الهتهطهرف وأاهلهمهه 

وبهعهضهاها  اهذمهً  ال ولة الماتقبلٌة
ٌاهعهى إلقهامهة  ولهة  الاوى والاه ف

وتكفر كهل   اذمٌة متعربة متقوقعة
 .   مهههههن ههههههو غهههههٌهههههر ماهههههلهههههم

لكن اوهم من كل ذلي هو ما ٌحهمهلهه 
هذا الهوفه  الهكهور ي الهمهتهوجهه  لهى 

ومشهارٌهع  مواكو من أفهكهار ورؤى
تيص الشأن الاوري الوطنهً عهلهى 
العموم والشهأن الهكهور ي وقضهٌهتهه 
على أرضه الهتهارٌهيهٌهة عهلهى وجهه 

 لى النظام المافهٌهوي فهً  اليروص
مها اهٌهتهم االتهفهاق  رواٌها وبهالهتهالهً

معهه  واٌحمله الوف  مع الروس علٌه
 لى جنٌف فً حال أضٌفوا  لى قائمة 

الهتهأم  من اتهتهم  عهوتهاهم وفهً حهال
وكتب له النجاح و ن كهانهت  المؤتمر

 كل اإلشارات ت ل علهى عهكهس ذلهي
مهوقهفهاهم مهن الهنهظهام  فماذا اهٌهكهون

الاههوري  وهههل اههٌههوافههقههون عههلههى 
الرؤٌة الهرواهٌهة لهلهوضهع الاهوري 
وموقفاا مهن الهنهظهام وههً الهتهً ال 

االت تمه ه بهكهل رهنهوف اواهلهحهة 
التً ٌقتل باا الشعب الاوري  الفتاكة

وت مر البٌوت فوق رؤوس ااكهنهٌهاها 
وتحٌل م ناا وقراها  لى بقهاٌها ركهام 
تفوح مناا روائه  الهغهااات الاهامهة 
 والهههههجهههههثهههههث الهههههمهههههتهههههفهههههحهههههمهههههة
فرواٌا لن ت عوههم لهجهنهٌهف  ال  ذا 
وافقوا هواها وحققوا مبتغاها وهو ما 
ٌشكل هاجااً وتيوفاً ل ى المعارضة 
الاورٌة المهمهثهلهة لهلهشهعهب الاهوري 
باعتراف الكثٌر من اله ول أال وههو 
االئههتههذف الههوطههنههً الاههوري لههقههوى 
 الههههههثههههههورة و الههههههمههههههعههههههارضههههههة 
وهو ما ق  ٌضر بموقف الهمهعهارضهة 

بهقهضهٌهة  الاورٌة فً جنهٌهف وٌضهر
الشعب الكور ي فً اورٌا فحقوقاهم 
المشروعة تأيهذ مهن شهركهائهاهم فهً 
الوطن الاوري ولٌس من الهمهافهٌهات 
الرواٌة فاؤالء الٌعنٌهاهم أحه  غهٌهر 
مرالحام اإلاتراتٌجٌة فً المهنهطهقهة 
على حااب مرهائهر الشهعهوب  ون 
وااا مههن أيههذق أو ضههمههٌههر فههلههن 
ٌتيلوا عن مرهالهحهاهم فهً مهنهطهقهة 
البحر المتواط المرتبطة بهبهقهاء ههذا 

ولن ٌنفهكهوا   النظام على حكم اورٌا
ال فهاا الهمهاهتهمهٌهت عهنهه حهتهى   فً

 .  الرمق اويٌر
 

 نزار عٌسى
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شبببكبة جانب من الحوار الـذي أجـرا   

كورد سترٌت اإلخبارٌة مع األستاذ عببد 
 الكرٌم سكو سكرتٌر العام للبارتً .

 

عبدالكريم سـكـو.... نـرحـب بـك وعـبـر شـبـكـة كـورد 
ستريت اإلخبارية.. هل نستطيع التعرف عميك أكـثـر ولـو 

 بإيجاز ؟
عاد الادارياك ساداة سادارتايار الاعااك لالاااارتاا الادياماااراطاا 

ةماان تااراااه ساااااا  7599سااةريااا مااةالاايااد   –الاادااةردسااتااانااا 
انتسات إلا الاااارتاا راا ااداياة الساااعاياناياات ةتادرجات راا 
الايمات الحزاية  إلا ان استلمات ةار  الاااياادة  سادارتايارا 

ما  الامارحاةك  2119للاارتا    ةتعر ت لالعتااال آخار  
د.عاد الرحمن الةجا سدرتير حزااناا    تاك ماناحاا ةاااادة 
ددتةرا  رخرية را العلةك السيااساياة ةالاعاالقاات الادةلاياة مان 

 جامعة اإلدارة ةالتطةير  .
 

ولـمـاذا لـم ,كيف تمر عالقتكم مع البـارتـي حـكـيـم بشـار 
  تجتمعوا تحت مظمة واحدة وقيادة موحدة؟

عالقتنا م  طر  األخر للاارتا جناح د .عااد الاحاداياك 
اةار مثلاا مثل  ااقاا األحازاب الاداردياة ناحان ناناظار مان 
منظةر ةاحد إلا جمي  األحزاب الدردية أما اخ ةص أن 
نجتم  تحت مظلة ةاحادة راااذا هادراناا ماناذ زمان ةلادان لاك 
أتلااا أم دعاةة ااااذا الاخا اةص  ما  الاعالاك اناناا حااةلاناا 
جاهدا ةنحن جاهزةن را أن نجتاما  عالاا طااةلاة الاحاةار 
لةحدة الاارتا هذا إذا دان الطر  األخر جاهز لمثل هدذا 
مةرةع الذم أرا   رةرة ةخا ة را هذ  المرحلة ال عااة 
التا يمر علا ةعانا الاداةردم راا ساةرياا الاتاا يساتاةجاب 
منا جميعا إعادة ترتيب ايت الاارتا  ةحتا جانااح األساتااذ 

 ن رالدين أي ا لما ت .
  

 –المجمس الوطني الكوردي انقسم عل نفسه الى كتمتين 
انتم اين يكون موقعكم حـول مـا يـجـري داخـل الـمـجـمـس 

: نتأس  علا اناساك المجلس إلا دتلتين الاذم داان   اوالً 
 محل طمةح جماهير ةعانا لتحايق امالاك .

: داماا تاعالاك تاك تاعالاياق ع اةياتاناا راا الاماجالاس  ثانيًا 
ةمازلنا نعتار أنفسنا جزء منه ر ك التعليق المجح  ااحاااناا 
ةنررض اةدة هذا التعليق التا ت أجد أم  ساااب قااناةناا 
ةت يستند علا أم نظاك تن المجلس ت يمل  نظاك داخلا 
اة قااانااةن خاااص يااعااماال اااه راانااحاان خااارج الاامااجاالااس األن 
ةنطلب مناك رر  تعليق ع اةياتاناا ر اك تااادياك الاعادياد مان 

 الرسامل ااذا الخ ةص ةلدن من دةن جدةى .
 

كيف تنظرون الى اجتماعات الـمـعـارضـة األخـيـرة فـي 
 ولماذا لم تشاركوا فيها؟ ,اسطنبول 

أراها مةاااة تجاتامااعاات الاماجالاس الاداردم الاماناااساك  
عاالااا ناافااسااه ألسااااااب ثااانااةيااة ت أدااثاار  أمااا اااخاا ااةص 
المةاردة نحن أرسلنا طلب المةاردة ةلك ناتالاق حاتاا اآلن 

 أم رد.
   

كيف تنظرون الى القتال الدائر في عفرين بين مسمـحـي" 
 ب ي د "والمجموعات المسمحة التابعة لمجيش الحر ؟

الاتال الدامر ت يخدك سةى النظاك ةالنظاك هة المستفاياد 
سااط الاناظااك  األةل ةاألخير ةنررض تماما  هذا اتقتتال ةا 
 ياادااةن رااا دمةااق  ت رااا الاامااناااطااق الااداارديااة اآلماانااة .

 
خــتــامــا .. هــل لــكــم أن تضــيــفــوا شــيــئــا فــي نــهــايــة 

 حوارنا ...؟
 أةدردك علا هذا اللااء ةدمتك  .
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ذكرى    >>>تتمة

تأسٌس البارتً 
  دروس وعبر

الددتةر نةر الدين ظاظا: ددتةرا  را ال يدلة را ذل  
الةقت الذم دانت ةاادة السرتفيدا تؤهل حاملاا إلدارة 
مدينة داملة احجك قامةلة  ةآخرةن ممن تةررت رياك 
إرادة التطل  نحة المستةزرات  إرادة التسلح االعزك 
ةت غير العظامك  إرادة قنةنة الحالة السياسة الدةردية 
ةرق مااييس دةردية ةلم لحة الدةرد  إرادة قيادة 
المرحلة ةالتأسيس لمراحل تحاة  ردان تأسيس الاارتا 
الديماراطا الدةردستانا دأةل تنظيك سياسا دةردم 
ةالذم نتةر  ةنفتخر اامتدادنا التاريخا اذات اتسك   
انفس الرؤى ةاعين الماادئ  تل  الماادئ التا تنطلق 
من استااللنا اارارنا السياسا دةن مةاراة أة مساةمة 
أة اتدال أة اتداء أة التجاء أة استيراد أة تةريد للارار 

 السياسا ت من الداخل ةت من خارج الحدةد.
ن ن  قرارنا هنا را قامةلة  ةمن  ير قامةلة أحرص 
ةأجدر ا ن  قرارات الةعب الدةردم را سةريا ةدل 
الذين يتجاةزةن قامةلة يتندرةن لاذ  المدينة 

 المنا لة.
قامةلة االنساة لنا م در الارار  قامةلة جنة هللا علا 
األرض  مدينة المدن  درلة الدةن  نجمة األنجك  مدينة 
معةةق ةي  الةاداء  مدينة التمة مةعل الةاداء  
مدينة اتنتفا ة اآلذارية المااردة التا رجرت ارادين 
الغ ب را ما  الةااب الدةردم ةالتا انطلات من 
قامةلة لتفةح رامحتاا المعملدة االدك دل المدن الدةردية: 
دير   تراه ساا  عامةدم  درايسيا  سرم دانيا  

حسدا  دةاانا  عفرين  تارا دةردا  زةرآرا  ةي  
ما ةد  أةررية  اإلنتفا ة التا ةحلدت الةعب 
الدةردم را طةل الاالد ةعر اا  ال ةحلدت األمة 
الدةردية   راد تجاةزت الحدةد   عات الحدةد  
أحرقت الحدةد  ةانتالت إلا أجزاء دةردستان األخرى 
ردانت هةلير ت رخ:  دةردستان ي  اارجه يه  

 قامةلة حه له اجه يه(.
هذ  ها قامةلة التا يجب أن ندار ااا لتدارنا  ها 
األخت التةأك لاةلير ةمااااد ةآمد ةليست األخت 
ال غرى  ها قامةلة التا يجب أن ت ناجرها ر ك 
 ن  العيش ةسةء الحال   رنحن أاناء الجاال ةالجاال 

  امدة ت تتزحزح من أمدنتاا ماما الغ عتة الرياح.
 را خطةنا الثاات  را قلةانا جانك الحمراء 

 إذا عطةنا نع ر ال خرا
 ةنأدل التراب إن جعنا ةت نرحل
 ةاالدك الزدال ت ناخل   ت ناخل

 ةلعمرم أنل تراب قامةلة أةاا ةألذل من راداة النعيك
 عذرا هةلير مدينة الاارزانا الخالد
 عذرا مااااد مدينة الاا ا الةايد
 عذرا ديارادر مدينة الةي  سعيد

أنتنل را سةيداء قلةانا  را أعمق أعماقنا  را  مامرنا 
 ةةجداننا ةلدننا أاناء قامةلة.

هذا هة نا  الاارتا  هذ  ها المدرسة الاارزانية التا 
 نعرراا ةنتاناها

هذا هة نا  الاارزانا الذم آثر قرار الراعا الدةردم 
 علة  را عدك التنازل عن دردة  علا داريات المدن 

 التا طالاته اتسةية الة   دةن دردة .
 ةسندةن طالاا أةرياء لاذ  المدرسة الن الية.

 

 دلسوز ميدي  

9 
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 مه وشبطبت مىظمبت الابيتم 
 

 ت اه ذام  -
 

، شا ت  م ٌنة تربه ابً أضيم تجمع احتفالً  2142-6-41بتارٌخ 
بمناابة  الذكرى الاا اة واليماٌن لتأاٌس البارتً ال ٌمقراطً 

اورٌا وذلي ب عم وتنظٌم من منظمة تربه ابً   –الكور اتانً 
اورٌا فق  حضرها الع ٌ  من  -للبارتً ال ٌمقراطً الكور اتانً 

الشيرٌات الوطنٌة من فاٌفااء الم ٌنة من الكور  والعرب والارٌان  
وبمشاركة من رئٌس المجلس المحلً التابع للمجلس الوطنً الكور ي  
باإلضافة  لى الع ٌ  من الحركات  والتناٌقٌات الشبابٌة والفعالٌات 
الحابٌة والحقوقٌة و الم نٌة وبحضور ممٌا من العنرر الناائً 

 الكور ي  .   
فق  ااتال الحفل بالوقوف  قٌقة رمت على أرواح شا اء الثورة 

 الاورٌة وشا اء الكور  وفً مق متام الباراانً اليال .
ومن ثم تم عاف النشٌ  القومً أي رقٌب وتم افتتاح الحفل بكلمة  

ارتجالٌة من قبل اواتاذ عب  الحكٌم احم  عضو المكتب الاٌااً 
اورٌا حٌث أك  فٌاا أن  تأاٌس   –للبارتً ال ٌمقراطً الكور اتانً 

بّ فدس  ِٓ ِجّٛػم ِٓ اٌش ف  اٌىٛسد آٔزان أبشصُ٘  البارتً  جاء
 ّٟ أٚطّفْ ط شٞ ٚ اٌذوتٛس ٔٛس اٌذ٠ٓ ظفظف ٚ آخشْٚ  ٚوشدّ لِٛ
ةّف١٘شٞ ػذّ اٌه١فسف  اٌؼٕظش٠م اٌتٟ ِفسستٙف ابٔظّم اٌّتؼفل م ةٟ 

ٙف اإلٔىفس اٌىفًِ ٌٛةٛد اٌىٛسد 6491سٛس٠ف ِٕز االستمالي ػفَ ّّ ، أ٘
ّٟ ةٟ سٛس٠ف، ٚشؼب ٠ؼ١ش ػٍٝ أسػٗ اٌتفس٠خ١م ِٕز  ْ أسفس ّٛ وّى
غفبش اٌؼظٛس، بفإلػفةم اٌٝ اٌّّفسسف  اٌؼٕظش٠ّم اٌتٟ ِٛسست ب مٗ 
ػٍٝ ٠ذ تٍه ابٔظّم ، ٚسوض ػٍٝ أ١ّ٘م اٌٍغم اٌىٛسد٠م ٚخفطم  بؼذ أْ 

ب١ٓ ٌغف  اٌؼفٌُ أٞ ل ً اٌٍغم  16ٔفٌت ٘زٖ اٌٍغم اٌؼش٠مم اٌذسةم 
اٌففسس١م بذسةم ٚاحذ   حهب ةش٠ذ  )  بٛن ١ِذ٠ف ( اٌفشٔه١م ٚأوذ ػٍٝ 
ػشٚس  اٌتؼ١ٍُ ٚاال٘تّفَ بٙزا اٌجفٔب ٚػشٚس  ِّفسسم ِٕٙم 

 اٌتّش٠غ ٚاإلسؼفةف  اب١ٌٚم .
ٚتخ١ٍذا ٌٙزٖ اٌزوشٜ اٌؼظ١ّم تُ تخش٠ج دةؼم  ِٓ اٌطال  ٚاٌطفٌ ف   
ةٟ اٌٍغم اٌىٛسد٠م ٚاٌتّش٠غ ٚاإلسؼفةف  اب١ٌٚم  ٚلذ بٍغت ػذدُ٘ 

 ؽفٌب ٚؽفٌ م .  621أوخش ِٓ 
ومن ثم تم  لقاء الع ٌ  من البرقٌات الوار ة من منظمات البارتً     

   - ٌرٌي  -تربه ابً -قامشلو   – مشق  -ال ربااٌة   –)  الحاكة 
منظمات تركٌا (   —منظمة بلغارٌا   –منظمات كور اتان   –أوربا 

 -حاب االتحا  الارٌانً  –وأٌضا مكتب جارجرا للثقافة الكور ٌة  
اللجنة االجتماعٌة   –الحاب ال ٌمقراطً التق مً الكور ي فً اورٌا 

المجلس   –حركة شباب الكور    –فً انجق و تربه ابً و جراح 
الرابطة الكور ٌة  -رابطة باار للمرأة الكور ٌة  –االجتماعً الكور ي 

حاب الوح ة ال ٌمقراطً  -الجباة الوطنٌة الموح ة    –الاورٌة 
 -جمعٌة شمس الذٌاٌ ٌن اليٌرٌة   -الكور ي فً اورٌا  )ٌكٌتً  ( 

 حاب االتحا  ال ٌمقراطً  ( .
 وثم  لقاء ع   من  الكلمات :  

 اورٌا ألقتاا الرفٌقة حم ٌة مرطً  –البارتً ال ٌمقراطً الكور اتانً 
 االاتاذ باجت  —حاب آذا ي الكور ي فً اورٌا

 أفٌن ب ران -بٌشمركة تربه ابً  
 االاتاذ عب  العاٌا  -المجلس المحلً للمجلس الوطنً الكور ي  

وفً اليتام تم  تواٌع الشاا ات على اويوة واويوات  من قبل كل 
من اواتاذ عب  الحكٌم دمحم واواتاذ عباس عب هللا و اذناة ما لٌن 

 شاقو وبٌرواا مرا  وغان ي دمحم .  
 

 سورٌا-المكتب االعالمً لمنظمة تربه سبً للبارتً الدٌمقراطً الكوردستان 
 
 

  السوٌد 
ػمذ  ِٕظّم اٌه٠ٛذ ٌٍ فستٟ اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌىٛسدستفٟٔ ـ سٛس٠ف بتفس٠خ 

 وٛٔفشأهٙف اٌتٕظ١ّٟ االػت١فدٞ ٚبّشفسوم وفةم 61.1.2161
أػؼفئٙف ٚ ب ؼٛس ابستفر شفىش ٘ٛةفن ػؼٛ اٌّىتب اٌه١فسٟ ةٟ  

 . اٌ فستٟ
بذأ اٌىٛٔفشأس بفٌٕش١ذ اٌمِٟٛ اٌىٛسدٞ ٚبفٌٛلٛف دل١مم طّت ػٍٝ 
أسٚاح شٙذاء ابِم اٌىٛسد٠م ٚ ةٟ ِمذِتُٙ اٌ فسصأٟ اٌخفٌذ اب  

اٌشٚحٟ ٌٍم١ِٛم اٌىٛسد٠م.. ٚشٙذاء اٌخٛس  اٌهٛس٠م اٌّ فسوم ، ٚحُ بذأ 
  بجذٚي أػّفٌٗ حهب اٌّمشس بذساسم ِٚشاةؼم تمش٠ش٘ف اٌهٕٛٞ.

ببسٙف  ػٓ اٌٛالغ اٌشا٘ٓ بىً تفظ١التٗ ٚ  " شفىش"حُ ت ذث االستفر 
ةضئ١فتٗ ٚ اٌظشٚف اٌزات١م ٚ اٌّٛػٛػ١م اٌط ١ؼ١م ٚ اٌطفسئم اٌتٟ 

أسّٙت ةٟ خٍك ٘زا اٌٛالغ ٚ تُ اٌتؤو١ذ ػٍٝ أْ سص اٌظفٛف سٛاء 
داخً اٌ فستٟ أٚ ةٟ اؽفس اٌ شوم اٌىٛسد٠م ٘ٛ اٌخ١فس اٌزٞ ال بذ ِٕٗ 
ح١ج أْ اٌ م١مم اٌّطٍمم ةٟ وً صِفْ ٚ ِىفْ ٟ٘ أْ اٌمٛ  تىّٓ ةٟ 

اإلت فد ، حُ أشفس بؤٕٔف اٌشؼب اٌىٛسدٞ ةضء ِٚىْٛ أسفسٟ ِٓ 
ِىٛٔف  سٛس٠ف ، ٚاٌ شوم اٌٛؽ١ٕم اٌىٛسد٠م ٟ٘ ةضء ِٓ اٌ شوم 

اٌٛؽ١ٕم اٌؼفِم ةٟ سٛس٠ف ،ٟٚ٘ حٛستٕف ة١ّؼف ػذ ٔظفَ ابسذ ، ِٚف 
ٔشاٖ ا١ٌَٛ ٚأِفَ أٔظفس اٌؼفٌُ بؤْ ٘زا إٌظفَ اٌففشٟ ٠ذِش اٌٛؽٓ ٠ٚ شق 
ابسع ٠ٚهتؼًّ ابسٍ م اٌفتفوم ٚاٌّ شِم د١ٌٚف ػذ اٌشؼب ابػضي 
اٌزٞ ٌٓ ٠تشاةغ ػٓ حمٛلٗ ٚ٘زا اٌشؼب بىٛسدٖ ٚبؼشبٗ ٚبىفةم ِىٛٔفتٗ 

 ِششٚع شٙفد  حتٝ سمٛؽ ٔظفَ ابسذ  .
ٚٔ ٓ اٌ فستٟ اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌىٛسدستفٟٔ ةٟ سٛس٠ف ، ٔئِٓ بهٛس٠ف 
د٠ّمشاؽ١م تؼتّذ ِ ذأ اٌّهفٚا  ٚاٌؼذاٌم ٚس١فد  اٌمفْٔٛ ٚاإللشاس 

اٌذستٛسٞ ب مٛق اٌشؼب اٌىٛسدٞ دستٛس٠ف ٚةك ابػشاف ٚاٌّٛاح١ك 
اٌذ١ٌٚم، ٚٔ ٓ اٌ فستٟ سٕهؼٝ ٚسٕٕفػً ِٓ اةً تّت١ٓ أٚاطش االخٛ  

 . اٌىٛسد٠م اٌؼشب١م
وّف اشفس ابخ شفىش ٘ٛةفن ػٓ دٚس اٌ فستٟ ا١ٌّّض ػّٓ اٌت فٌف 
اٌهٛسٞ اٌذ٠ّمشاؽٟ وبؽفس ٚؽٕٟ ِؼتذي ٠ّتٍه سإ٠م ِتمذِم ػٓ 

اٌتشى١ال  ابخشٜ ، ح١ج أٔٙف تىتفٟ "بفسُ اٌجّٙٛس٠م اٌهٛس٠م " حُ 
االػتشاف اٌذستٛسٞ بفٌ مٛق اٌم١ِٛم ٌٍشؼب اٌىٛسدٞ ٚب فلٟ 
اٌّىٛٔف  ابخشٜ حهب ابػشاف ٚاٌّٛاح١ك اٌذ١ٌٚم ، حُ بم ٛي 

 اٌالِشوض٠م.
بؼذ رٌه تُ تشى١ً ا١ٌٙحف  اٌتٕظ١ّ١م ٌٍّٕظّم بشٚح سةفل١م ٚةك اٌّؼف١٠ش 

االٔتخفب١م اٌشففةم ٚ اٌتٟ تؼت ش اِتذاداً ٌٍؼ١ٍّم اٌذ٠ّمشاؽ١م إٌٛػ١م ، 
ٚاٌتؤو١ذ ػٍٝ اٌتٛاطً ِغ إٌّظّف  ٚاٌّئسهف  اٌه٠ٛذ٠م اٌشس١ّم 

 ٚابٚسٚب١م أ٠ؼف  .
 اٌّجذ ٚاٌخٍٛد ٌشٙذاء اٌخٛس  اٌهٛس٠م
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 قامشمو  -
ساةرياا    –أحيت منظمة قامةلة للاارتا الديماراطا الدةردستااناا 

احتفات جماهيريا را حا الغراا  ةقد ح ر الاحافال ةراد مان قاياادة 
ساعايااد —اةار  ساياناة—سالااياماان اساعاد—الاااارتاا   اارزان سالاياماان

محمد آية (  ارماسة سدرتير العاك لالاااارتاا األساتااذ عاااد   —م ةر
الدريك سدة  ةامةاردة من اعض الةخا اياات الاةطاناياة ةالسايااساياة 
ةالحزاية ةالحاةقية ةمنظماات الاماجاتاما  الامادناا  ةجاما   افايار مان 

 مؤيدم ةمؤازرم الاارتا .
ةقد تخللت الحفل اعض الدلمات ةالا امد الةعرياة الاتاا تاماجاد 

 هذ  الذدرى العظيمة  ةمناا  . 
 دةما دةردستان .

 سةريا . –حزب الديماراطا الدةردستانا 
 حردة الةعب الدةردستانا .

 حزب الةراق الديماراطا الدةرم  را سةريا .
 حزب اليسارم الدردم را سةريا  .
 دلمة حزب اتتحاد الديماراطا .

مردز المحاداة لدعاك الاحارياات ةحاااةق اإلنساان   اماتاال  دالاناا 
  د مناه ة الخط    . 

 جمعية سةاارتة  .
 المكتب اإلعالمي لمنظمة قامشمو

 لمبارتي الديمقراطي الكوردستاني سوريا  

  دهوك 
اجاةد من الرراق را منظمة دهة  ةاةةرا  مان قااال 
مسؤةل المنظمة الرريق رخرالدين  تك ارتتاح مردزا لالارعااياة 
ال حية  ة  الةن للحالقة  را دهة   لتاديك دارة أناةاع 
الدعك ةالمساعدة ةالرعاية ةاةدل مجااناا لادااراة الاالجامايان 

 الدةرد را المحارظة  .
   هولير 

تك أحياء الذدرى السادسة ةالخمسين لتأسيس الاارتا  
اح ةر دارة الرراق را المنظمة  تحت إةرا  الرريق 
حسن درةيش  ةالرريق هةزان سدة ع ة اللجنة المردزية 
 للاارتا ةااذ  المناساة تك تاديك درع الاارتا إلا دل من :

اتستاذ إاراهيك مسؤةل العالقات را دةردستان تا را 
 ة اتستاذ ر ةان اادينا إعالما را زا رةس تا را 
ة اتستاذ هةار اإلعالما را دلا دةردستان تا را  

ةذل  تاديرا لجاةدهك را  خدمة اإلعالك الدةردم . ةتك 
( .91أ دار الجريدة الةارية    ةانه د  ر  عدد   

  
 المكتب اإلعالمي لمنظمات إقميم كوردستان 

دروس 
 وعبر 

ك / في  61يبمغ سرعه الغزالة حوالي 
 الساعة !!

ك /  25بينما تبمغ سرعه األسد حوالي 
 في الساعة!!

ورغم ذلك في اغمب المطاردات تسقط 

 الغزالة فريسة لألسد هل تعمم لماذا ؟!
الن الغزالة عندما تــــهرب من األسد بعد 

رؤيته تؤمن بأن األسد مفترسها ال محالة 
 وأنها ضعيفة مقارنة باألسد.

خوفها من عدم النجاة تجـــعمها تكثر من 
االلتفات دوما إلي الوراء من أجل تحديد 
 المسافة التي تفصل بينها وبين األسد .

هذ  االلتفاتة القاتمة هي التي تؤثر  
سمبا عمى سرعة الغزال، وهي التي تقمص 

من الفارق بين سرعة األسد والغزال 
وبالتالي تمكن األسد من المحاق بالغزال 

 ومن ثم افتراسه ..
لو لم يمتفت الغزال إلي الوراء لما 

 تمكن األسد من افتراسه. 
لو عرف الغزال ان لديه نقطه قوة فى 

سرعته كما ان لألسد قو  في حجمه وقوته 
 لنجا منه .

فكم من األوقات التفتنا إلى المـــــــــــــــاضي 
 فافترسنا بإحباطاته وهمومه وعثراته؟؟؟

وكم من خوف من عدم النــــــجاح جعمنا 
 نقع فريسة لواقعنا؟؟

وكم من إحباط داخمي جعمنا ال نــــثق بأننا 
 قادرين عمى النجاة وتحقيق 

 أهدافنا وقتمنا الخوف في داخمنا ؟؟
 إعداد: جوان سكو
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Jin û omîdên bê 
raman 

Pir tişt têne bala me de-
ma em hêvî û omîdên 
jinan dibihîzin lê ew jî 
timî dimînin hêvî, bê ku 
kes lê bibe xwedî, ji ber 
ku ew omîd bê ramanin, 
sedema neyîniya rama-
nan ew e ku jina kurd 
hîn jî ne ketiye warê kar 
û xebatê de, yan jî warê 
raman û rêzaniyê de, ge-
lek gazinan em dibihîzin 
ji jina kurd, gazinên maf 
û azadî û serbixwebûna 
jinê, lê gelo ev gazin wê 
bên erê kirin bê ku jin bi 
xwe pê rabê ?! Mixabin, 
ta weke îro afreta kurd 
hîn jî xwe ne daye pêş û 
ne hatiye  xwiyakirin çi 
di qada rêzanî de û çi di 
qada çandî de, belkî serê 
hezarî yek hebê, raste 
niha jin hinekî dilebitê 
ku îro çend komîtên ji-
nan ava bûne , lê 
mixabin wan jî bitenê 
taybetiyek civakî girtine 
û xwe dûrî hemî war û 
aliyên din kirine, dema 
ku em ji nav çar milyon 
kurd tenê navên çend ji-

nan dibihîzin, rastî ev 
kêmasiyek mezin e ji 
aliyên jinê ve. 

Giring e ku îro afreta 
kurd xwe bidê xwiya bi 
kêmayî di warê çandî 
de , ji ber ku ev war kes 
nikarê kelem û astengan 
jê re çêkê, ne bav, ne bi-
ra, ne civak û ne jin bi 
xwe jî, ji ber ku her kes 
karê helbestekê, gota-
rekê, romanekê yan jî 
şanokê binivîsê û alav û 
tiştên ku jê re divin tenê 
pênûs û rûpel in. 

Hêviya me ku afreta 
kurd hêvî û omîdên xwe 
wergerînê bi raman û 

kar û dengekî bilind, îro 
mêr pêdiviyê jinê ye di 
hemî war û aliyan de bi 
merçê ku jin bi xwe xwe 
bidê xwiyakirin û agirê 
xwe vêxê mîna alavekê 
bibe  nîşan di destê mi-
letê kurd de bi serbilin-
dayî ku mêr jî pê şabibê 
û hinek bar ji milê wî 
hilgirê.  

 

Komîta nivîserî 
 
 


