
الوطني  االئتالف  في  السياسية  الهيئة  اجتمعت 
أعمالها  جــدول  في  وبحثت  السبت،  الــســوري 
العديد من المواضيع الهامة وعلى رأسها تطورات 
الوضع الميداني والزيارة األخيرة لموسكو والتي 
كانت بناء على طلب من االئتالف في وقت سابق.
وناقشت الهيئة نتائج لقاء وفد االئتالف مع القيادة 
الروسية وما تم التباحث فيه هناك، وكان رئيس 

االئتالف الوطني السوري خالد خوجة قال في 
موسكو  من  أمــس  يــوم  عقده  صحفي  مؤتمر 
الدولة  على  الحفاظ  على  حريصة  روسيا  إن 
مؤكدا  النظام،  برأس  متمسكة  وغير  السورية 
على عدم مشاركة بشار األسد وزمرته الحاكمة 
في أي مرحلة انتقالية أو في مستقبل سورية.

السنوية  الــذكــرى   2015 آب   16 اليوم  تمر 
التاسعة و الستين لتأسيس الحزب الديمقراطي 
أسسه  الذي  الحزب   ، الكوردستاني)البارتي( 
األب الروحي لألمة الكوردية مصطفى بارزاني 
ملهم فكرها القومي و حامل راية و نبض الثورات 
عبدالسالم  الشهيد  الشيخ  فكر  و  له  السابقة 
راية  قائده  مع  حمل  الــذي  الحزب   ، بارزاني 
الكفاح التحرري الكوردستاني هموم و أماني 
أمة رزحت قرونا تحت االضطهاد و االحتالل .
إننا في حركة الشباب الكورد نهنئ البارتي و 
جماهيره الممتدة على طول و عرض كوردستان 
الكبرى بهذه المناسبة العزيزة و نقف بإجالل 
هذا  شهداء  و  تضحيات  عظمة  أمام  إكبار  و 
في  معارك جمهورية كوردستان  الحزب من 
لتأسيسه  األول  العام  في  كوردستان  شرقي 
مرورا بثورتي أيلول العظمى و كوالن التقدمية 
و انتفاضة آذار 1991 التحررية إلى بطوالت 
من  المحررة  كوردستان  حماية  و  الصمود 
أشرس إرهاب شهده العالم داعش التكفيري. 

ــان  ــذكـــرى و شــعــب كــوردســت تــمــر هـــذه الـ
ــي مــرحــلــة مــصــيــريــة حساسة  والــمــنــطــقــة ف
عينهم  الكوردستانيون  و  نوعية  ومتغيرات 
الرئيس  بقيادة  المستقلة  دولتهم  إعالن  على 
بين األحزاب  بارزاني وسط خالفات  مسعود 
مسألة  حول  كوردستان  إقليم  في  الرئيسية 
آمال  و  شعب  بحلم  تعصف  تكاد  الرئاسة 
العقل    بصوت  االلــتــزام  بالجميع  نهيب   ، أمــة 
الشعب  صــوت  و  العليا  القومية  المصلحة 
الكوردستاتي لحل خالفاتها و إبعاد األجندات 
الحزبية و اإلقليمية  و الحفاظ على مكتسبات 
التاريخية.  الفرصة  إضاعة  عــدم  و  الشعب 
مرة أخرى نحيي حزب بارزاني الخالد  و كلنا 
)كوردستان  العظيم  تحقق شعاره  بقرب  أمل 
البيشمركة  بـــطـــوالت  بــفــضــل  نـــمـــان(  يـــان 
و  احترامه  و  العالم  أنظار  محل  باتت  التي 
بــارزانــي. للرئيس  الحكيمة  الــقــيــادة  بفضل 
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الوطني  المجلس  وسط غياب شبه كامل ألحزاب 
الديمقراطي  ــحــزب  وال ــا،  ســوري فــي  الـــكـــوردي 
ممثلية   ،2015/8/15 السبت  افتتح  الكوردستاني، 
السليمانية. في  كوردستان  لغربي  الذاتية  اإلدارة 
وهنأ مال بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب 
باسم  الكوردستان  الوطني  لالتحاد  السياسي 
االتحاد الوطني خالل المراسيم، افتتاح ممثلية اإلدارة 
الذاتية لغربي كوردستان في السليمانية، معلنا في 
لمدينة  الوقت نفسه، أن »اليوم هو يوم تاريخي 
السليمانية، وهو امتداد لنضال سنوات هذه المدينة 
كوردستان«. إقليم  من  األخــرى  األجــزاء  لجميع 
تحتضن  السليمانية  إن  بختيار،  مــال  وأضـــاف 
بهدف  الكوردستانية،  األطــراف  جميع  باستمرار 
خدمة ودعم الثورات التي يقوم بها الشعب الكوردي.
الخارجية,  العالقات  هيئة  رئيس  أعلن  جهته،  من 
فــي كــانــتــون الــجــزيــرة, عبد الــكــريــم عــمــر، بأنه 
سيفتتح ممثلية لإلدارة الذاتية في مدينة السليمانية 
دعــوة  وتــم  رســمــي,  بشكل  كــوردســتــان,  بإقليم 
والفعاليات  السياسية,  واألحـــزاب  الــقــوى  كافة 
إلى  مشيرا  والشبابية,  والنسائية  االجتماعية 
الــكــوردي. الوطني  المجلس  دعـــوة  تتم  لــم  ــه  ان
وأكد عمر, أن الهيئة العليا في اإلدارة الذاتية ستمول 
ماديا مصاريف افتتاح المكتب, مشيرا الى ان االدارة 
الذاتية ستفتح قريبا ممثليات لها في روسيا والقاهرة.
قال  الكوردي،  الوطني  المجلس  دعوة  عدم  وعن 

الكوردي  الوطني  المجلس  دعــوة  يتم  »لم  عمر: 
مدينة  في  الذاتية  اإلدارة  ممثلية  مكتب  الفتتاح 

بـــاإلدارة  يعترف  ال  المجلس  ألن  السليمانية, 
للحضور«. ندعوه  لم  ولــذا  الديمقراطية,  الذاتية 

في  التنفيذي  المجلس  في  االعــالم  مديرية  اعلنت 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  التابعة  الذاتية،  اإلدارة 
في  القنوات  بعض  معتمدي  من  الثقة  سحب  عن 
اإلعالمية،  روداو  شبكة  ومنها  الجزيرة  مقاطعة 
»تحرضان  القناتان  أن  بذريعة  نيوز،  وأورينت 

ــوردي ومــؤســســاتــه  ــكـ عــلــى مـــعـــاداة الــشــعــب الـ
العنف  ممارسة  على  »تحرضان  كما  وشهدائه«، 
أخرى  على  سورية  مكونات  وتأليب  والفوضى 
. وشوفينية«  عنصرية  أفــكــار  نشر  على  بــنــاء 
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أهم التطورات السياسية والعسكرية على طاولة االئتالف 

افتتاح ممثلية اإلدارة الذاتية لغربي كوردستان بالسليمانية
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المباحثات  ــورد  ــك ال الــشــبــاب  حــركــة  ــراقــب  ت
بشأن  الكوردستانية  األحـــزاب  بين  الجارية 
رئيس  بارزاني،  مسعود  الرئيس  والية  تمديد 
الحل  تمديده  فــي  وتــرى  كــوردســتــان،  إقليم 
الظروف  هــذه  فــي  الــكــورديــة  للقضية  األمــثــل 
نفسه  أثبت  بــارزانــي  الرئيس  كــون  العصيبة، 
ــمــرحــلــة والــضــامــن األســاســي  أنـــه رجـــل ال
ــان والـــمـــضـــي قـــدمـــا نحو  ــتـ ــوردسـ ــن كـ ــ ألم
أجــزاء  فــي  ــكــوردي  ال الشعب  طــمــوح  تحقيق 
كوردستان  دولة  بإعالن  األربعة  كوردستان 
ــوردي.. كـ كــل  ــدان  فــي وجـ بقيت حلما  الــتــي 
مكان  كل  في  الكوردي  الشعب  تطلعات  تميل 
الكوردستانية  الحوارات  التمديد ويجد في  إلى 
الجارية حولها ارتياحا حول مصير كوردستان 
للديمقراطية  تمتينا  فيها  يــرى  كما  وحريتها, 
أحزابها  دور  متفهما  اإلقليم  بها  يتحلى  التي 
الــبــرلــمــان,  صــالحــيــات  لتوسيع  سعيهم  فــي 
يحمل  حكيم  قائد  إلى  الملحة  الحاجة  وتقدر 
كوردستان  أجــزاء  في  الكوردية  القضية  هم 
حامال  محفل  كــل  فــي  عنها  ويــدافــع  األربــعــة 
 . كــورديــة  دولــة  إقــامــة  فــي  المنشود  حلمهم 
حساسة  بمرحلة  تمر  اليوم  كوردستان  إن 
إعــالن  ــى  إل تطلعاتها  ظــل  ففي  تاريخها  مــن 
داعش  تنظيم  هجمات  جــاءت  وبنائها  الدولة 
من  لتنال  ــوردي  ــك ال الشعب  على  ــي  ــاب اإلره
تكالب  ظل  في  وكرامته  واســتــقــراره  وجــوده 
ومحاوالتها  كوردستان  على  اإلقليمية  الــدول 
المستميتة في منع قيام دولة كوردية ووقوفها 
بارزاني  الرئيس مسعود  مرارا ضد سياسات 
للقضية  الدولية في كسب دعمهم  في مساعيه 
إقليم  على  من ضغوطهم  زاد  ومما  الكوردية, 
دخول  من  البيشمركه  تمكن  هو  كوردستان، 
كركوك وشنكال ودحرها إلرهاب داعش الذي 
تسليط  في  اإلقليمية  القوى   « يعتبر » جوكر 
أثبت  وقــد  ومصيرهم,  الــكــورد  ضد  سهامها 
هذه  مع  التعامل  في  حكمته  بارزاني  الرئيس 
القوى  موازين  يقلب  أن  واستطاع  المستجدات 
اإلقليم  محاصرة  حــاول  من  كل  رؤوس  على 
سياسيا واقتصاديا . ويأتي الدعم الال متناهي 
أجزاء  في  الكوردية  للقضية  بارزاني  للرئيس 
قائدا  اعتباره  يمكن  مــا  األربــعــة  كــوردســتــان 
في  بــارزا  دورا  لعب  فقد  ــكــوردي,  ال للشعب 
ايجاد حل للقضية الكردية في تركيا وساند بكل 
كوردستان  غرب  في  الكوردي  الشعب  السبل 
البيشمركة  إرســال  إلــى  للنازحين  إيــواء  من 
للدفاع عن مدينة كوباني والمشاركة في طرد 
داعش منها، إضافة إلى الدعم السياسي الذي 
الكوردي  الشعب  معاناة  إنهاء  أجل  يقدمه من 
ومــحــاوالتــه الــمــتــكــررة فــي تــوصــل األحـــزاب 
ــى اتفاق  الــكــورديــة فــي غــرب كــوردســتــان إل
 . مناطقهم  إدارة  يوحد صفوفهم ويمكنهم من 
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المجلس  رئـــاســـة  وفـــد  بــحــضــور 
ــا،  ــوردي فــي ســوري ــكـ ــي الـ ــوطــن ال
ــيــم كـــوردســـتـــان،  ــل ــإق ومــمــثــلــيــه ب
كوردية،  سياسية  أحــزاب  وممثلي 
والمرأة،  المدني  المجتمع  وممثلي 
الكردية  االعــالم  وعــدد من وسائل 
ــعــاء  األرب يـــوم  افــتــتــح  والمثقفين، 
مقرممثليةحركة   ،2015\8\11
كوردستان. بإقليم  الكورد  الشباب 
بإقليم  للحركة  ممثلية  مقر  افتتاح 
توجهات  جــاء ضمن  كــوردســتــان، 
أقيم  ــذي  ال الثالث  الحركة  مؤتمر 
نيسان-   /2-31 ديريك  مدينة  في 
يجد  أن  ــرور  ــ وضـ  ،2015 ــار  ــ أي
لهم  مكانا  كــافــة  ــكــورد  ال الــشــبــاب 
بنشاطاتهم  للقيام  المقر،  هــذا  في 
أيضا  وهــي  الشبابية،  وفعالياتهم 
الذين  الحركة  أعضاء  لجميع  دعوة 
وانقطعوا  كــوردســتــان،  الــى  نزحو 
ــهــم  عـــن الـــحـــركـــة نــتــيــجــة ظــروف
الصعبة،  والمعيشية  االقتصادية 
ــى حــركــتــهــم والــقــيــام  ــودة الـ ــع ــال ب
الشباب  خــدمــة  تــجــاه  بواجباتهم 
الكوردي.  شعبنا  وقضية  الكورد، 
ــور الفــــت ألحــــزاب  ــضـ وســــط حـ
بإقليم  وممثليها  السياسية  الحركة 
المجلس  رئيس  افتتح  كوردستان، 
ــا،  ــوردي فــي ســوري ــكـ ــي الـ ــوطــن ال
الشباب  حركة  مقر  ــرو،  ب ابراهيم 
إقليم  عــاصــمــة  بــهــولــيــر  ــورد  ــكـ الـ
فيها: جاء  كلمة  وألقى  كوردستان، 
دورها  الكورد  الشباب  لحركة  ان   

ـــ  الــمــتــمــيــز مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي ال
12\3\2005، والى يومنا هذا، وسط 
الكورد في كوردستان  الشباب  فئة 
سوريا، وقامت بالكثير من النشاطات 
لها  نــشــهــد  نــــزال  وال  الــشــبــابــيــة 
إطار  داخل  أيضا  المتميز  بنشاطها 
متمنيا  الكوردي،  الوطني  المجلس 

عملها. في  واالستمرار  النجاح  لها 
وأشار برو الى أن افتتاح قاعة خاصة 
بالدورات باسم الفقيد فارس محمد، 
لهو عمل فيه من الوفاء واإلخالص 
ــم والــمــنــاضــلــيــن في  ــه ــاق درب ــرف ل
الحركة، ألن الفقيد كان من الشباب 
الشبابي  الـــحـــراك  ــي  ف ــن  ــارزي ــب ال

النضال  ساحات  وتشهد  الكوردي، 
والسياسة بدوره المتميز والخلوق.
الكوردي  الوطني  المجلس  رئيس 
افتتاح  حفل  في  بين  بــرو،  ابراهيم 
مقر الحركة بإقليم كوردستان، بأن 
والمساعدة  الدعم  سيقدم  المجلس 
لمتابعة  ــكــورد،  ال الشباب  لحركة 

عملها اليومي كواحدة من الحركات 
اآلن،  الى  العمل  هذا  في  المستمرة 
كواحد من الحركات التي لها تمثيل 
سوريا. كــوردســتــان  فــي  وشعبية 
وأكد برو بأننا اليوم نشهد سقوط 
جامعاتنا  فــي  التعليمية  العملية 
سوريا،  كوردستان  في  ومدارسنا 
األمــنــي،  ــرار  ــق االســت لــعــدم  نتيجة 
وفرضها  الـــواقـــع،  ــر  األمـ وســلــطــة 
الشباب  على  اإلجــبــاري  للتجنيد 
الكورد، إما أن ينضموا للقتال معهم، 
متمنيا  الوطن،  في  لهم  مكان  ال  أو 
تجاه  بواجبهم  القيام  الجميع  على 
وتأمين  الوطن،  الى  الشباب  عودة 
الطبيعي  مكاننا  ألن  ــرار،  ــق االســت
شعبنا  كون  وقرانا،  ومدننا  وطننا 
ــنــا، خــاصــة حين  بــحــاجــة مــاســة ل
. وطنهم  تركوا  الشباب  فئة  يرون 
داخل  المتواجد  الشباب  برو  ودعا 
المجلس الوطني الكوردي وخارجه، 
والعمل  بينهم،  فيما  النظر  ــادة  إلع
ــزاب لــعــودة الــشــبــاب الى  مــع األحــ
جامعاتهم، وكذلك دخول المتطوعين 
البيشمركة،  صــفــوف  الـــى  مــنــهــم 
عن  ــدفــاع  ال فــي  بواجبهم  والــقــيــام 
كوردستان  في  الكوردية  مناطقنا 
إمــكــانــيــاتــه. بحسب  كــال  ســوريــا، 
ــاح مقر  ــت ــت ــيـــوم نــشــهــد اف ــا الـ ــ وه
ــكــورد  ال ــشــبــاب  ال حــركــة  ممثلية 
لهم  ــارك  ــب ن ــان،  ــوردســت ك بإقليم 
ــعــمــل الــمــتــمــيــز.       ولــلــجــمــيــع هـــذا ال

رسالةمن رئيس اقليم 
كوردستان
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أفتتاح مبنى مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية 

رئاسة المجلس الكوردي تجري حوارا مفتوحا بمخيم دارا شكران بإقليم كوردستان

خالل زيارته إلقليم كوردستان، أقام وفد رئاسة المجلس الوطني الكوردي جلسة حوار مفتوح )سيمينار( بمخيم دارا شكران 
لالجئين الكوردي بإقليم كوردستان، حضره أعضاء ممثلية المجلس الوطني باإلقليم، وحشد من الجئي المخيم.

تحدث رئيس المجلس الوطني الكوردي، ابراهيم برو في مستهل اللقاء عن المؤتمر الثالث للمجلس وأهم الوثائق السياسية 
الصادرة عنه، وعن لقائهم بالسيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، وأهم ما بحث فيه.

بعد سرد سياسي لرئيس المجلس الكوردي، وتناوب أعضاء الرئاسة باإلدالء بدلوهم، كال تطرق لجانب من جوانب السياسة 
الرد  وجاءت  الحضور،  اإلخوة  قبل  من  التساؤالت  وطرح  النقاش  باب  فتح  ثم  ومن  كوردستان،  بغربي  الخاص  والمجتمع 

األسئلة من قبل الضيوف كالتالي:
قال رئيس المجلس الكوردي بأن شعبنا الكوردي في غربي كوردستان، لم ولن يخيفه القتل واالعتقال والضغوطات المتبعة 
بحقه من قبل سلطات األمر الواقع، مضيفا بأن لنا مثل ملموس في كوردستان الجنوبية، وكم من مرة أحرقت ودمرت قراهم، 

لكنهم لم يتراجعوا عن قضيتهم ومطاليبهم المحقة.
وأكد ابراهيم برو، رئيس المجلس بأنهم يتعهدوا لشعبهم بأن يكون محاميين مخلصين يدافعون عن حقوقهم أينما وجدوا.

على  البقاء  في  واالستمرار  كوردستان،  غربي  في  منفصلين  مشروعين  وجود  بخصوص  »جوان«  لصحيفة  سؤال  وفي   
االتفاقيات رغم التنصل الدائم من قبل الشريك اآلخر، قال برو: »نعلم علم اليقين بأن أصحاب مشروع األمة الديمقراطية، هم 
يتهربون من االستحقاقات الكوردية، ومع وجود هذه األوضاع الصعبة في سوريا عموما، وغربي كوردستان خاصة، ليس 
أمامنا سوى االتفاق كورديا، نحن اليوم في المجلس الكوردي لنا مشروعنا القومي الكوردي، وهم لهم مشروعهم، ويسيطرون 
على األرض بقوة السالح،هم يقولون لنا اذهبوا ليس لكم مكان بيننا« مضيفا بأن أصحاب مشروع األمة الديمقراطية بعالقاتهم 
اليوم مع النظام السوري ليسوا ناجحين، وحتى اآلن لم يحققوا شيئا دستوريا للشعب الكوردي، وبالمقابل نعلم بأننا أيضا 
لنا هناك أخرين على األرض غيركم، وعليه، نحن نبقى  الكثير، ألنها )المعارضة( تقول  المعارضة السورية لم نحقق  داخل 
الكوردي،  الصف  الى وحدة  الذهاب  بد من  النظام، وعليه ال  مع  بمشروعهم  المعارضة، وهم كذلك  مع  بمشروعنا  ضعفاء 
والعمل على مشروع كوردي موحد، وبالتالي هو الخالص والنجاح للكورد، وهو البديل عن االقتتال الكوردي- الكوردي، علما 
بأن ما يجري اآلن، هو أن طرفا بمفرده من يقتل أخيه، ويعتقله، نحن لم نقتل أحدا، ولم نعتقل أحد، ولم نهجر أحدا، ولم 
نجبر أحدا على التجنيد اإلجباري، طرف بمفرده، ودون إرادته، وبإرادة أناس آخرين يعمل بيننا، ونريد تصحيح تلك اإلرادة، 
والعودة الى المصلحة الكوردية، ألن ما يجري من هذه الممارسات ضد الكورد، تقوم بأيدي إخوتهم الكورد، ال بد من تغيير 

هذه السياسة لكي نتمكن أن نكون شركاء«.
وفي سؤال آخر بخصوص ماذا قدم المجلس الكوردي للشعب الكوردي في غربي كوردستان، قال برو: »حين تلم كارثة ما ضد 
شعب، أو دولة، ال تستطيع أية حركة سياسية حلها، وما حل بالشعب السوري عامة، جميعهم دفعوا ضريبة كبيرة، عشرة ماليين 
من الشعب السوري أصبح بين الجئ ونازح في الداخل والخارج، وتركوا منازلهم وأراضيهم، 300 ألف من الشعب السوري جرى 
قتله، ومثله مفقود، كارثة كبيرة حلت على الشعب السوري، ودول العالم أجمع ال يستطيع حلها اآلن، وبحاجة لمشاريع دولية 
لحلها، وشعبنا الكوردي في سوريا، دفع ضريبة كبيرة في هذه األزمة، وبالتالي ليست الحركة السياسية الكوردي فقط المعنية 

بــــايــــجــــاد 
وكل واحد منا يتحمل جزء من المسؤولية، ونحن كمجلس وطني كوردي، قمنا ونقوم بعملنا تجاه شعبنا وقضيته الـــحـــلـــول، 
ــة،  ــ ــادل ــ ــع ــ وكممثلين شرعيين عن هذا الشعب في جميع المحافل الدولية«. ال
عن هجرة الشباب الكورد الى أوروبا، قال برو: »ال يمكننا المزاودة في ذلك، إنسان جائع، ودون عمل، ودون وفي سؤاله 
وال  الصمود وطننا تعليم،  لمن يستطيع  والنزوح عن وطنه، ونقول  باللجوء  يفكر  أن  بد  قريب في مستقبل مشرق، ال  أمل 
 ، جتنا واليوم نحن متخوفون من إفراغ المناطق الكوردية نتيجة الهجرة الجماعية للعوائل الكوردية، وخاصة فئة الشباب، بحا
يجري تغيير المنطقة ديمغرافيا بهجرة الكورد ودخول قوميات وأقليات جديدة بدال عنهم في مناطقهم وأرضهم وبــالــتــالــي 

التاريخية.. هذا ما نتخوف منه«.  

سيرغي  الــروســي  الخارجية  ــر  وزي بــدأ 
الفروف هذا األسبوع، متفرغا لبحث كل 
مالبسات األزمة السورية من خالل لقاءاته 
والداخليين  الخارجيين  الالعبين  أهم  مع 
ــة.  ــ األزم ــهــذه  ب المعنية  ــراف  ــ األطـ ــن  م
فبعد أن استهل برنامج لقاءاته هذا األسبوع 
مع  واألهمية  ــارة  اإلثـ بالغة  بمباحثات 
نظيره السعودي عادل الجبير الذي فاجأ 
التصريحات  من  بعدد  والخارج  الداخل 
التي أكد فيها أن »األسد انتهى وال مكان 
واستقبل  الفــروف  عاد  في سوريا«،  له 
القاهرة  لمؤتمر  المتابعة  أمس وفد لجنة 
– 2، بعد لقائه السابق مع وفد االئتالف 
خوجة. خالد  برئاسة  السوري  الوطني 
ــروف مـــع وفـــد لجنة  ــ ــاء الفـ ــق وجــــاء ل
القاهرة – 2 في أعقاب  المتابعة لمؤتمر 
عن  الروسية  الخارجية  وزارة  إعــالن 
ــروف  ــرت بــيــن الفـ مــكــالــمــة هــاتــفــيــة جـ
فيها  أكدا  األميركي جون كيري  ونظيره 
استئناف  أجـــل  مــن  الــعــمــل  »ضــــرورة 
ــراف األزمـــة  ــ الــمــفــاوضــات بــيــن كــل أط
السورية تحت رعاية األمم المتحدة، من 
وثيقة جنيف – 1«. لتنفيذ  التمهيد  أجل 

لقاءات الفروف وبوغدانوف  هذا، وتأتي 
مع المعارضة السورية ممثلة بـ«االئتالف 
الوطنية«  التنسيق  و«هيئة  الوطني« 
الــكــردي،  الديمقراطي  االتــحــاد  وحـــزب 
استكماال للمباحثات التي كان قد أجراها 

وزير الخارجية الروسي الثالثاء الماضي 
في  الجبير  عــادل  السعودي  نظيره  مع 
موسكو، حيث اتفق الجانبان على إيجاد 
حل للنزاع في سوريا على أساس »إعالن 
جنيف« لكنهما اختلفا على مصير األسد.
أن  ــى  إل الــروســيــة  الخارجية  وأشـــارت 
الروسي  للرئيس  الشخصي  المبعوث 
إلى الشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف، 
ــز الـــديـــن، نــائــب  ــزي عـ ــ ــع رمـ ــحــث مـ ب
ستيفان  ســوريــا  إلــى  األمــمــي  المبعوث 
»تنفيذ  مــوســكــو  فــي  مــيــســتــورا،  دي 
على  تنص  التي  ميستورا  دي  مــبــادرة 
خاصة  عمل  مجموعات  أربـــع  تشكيل 
بالتنسيق بين مواقف دمشق والمعارضة 
السورية بشأن المسائل المتعلقة بضمان 
باإلضافة  ســوريــا،  فــي  المدني  الــســالم 
بمشاركة  اتصال  مجموعة  إنشاء  إلــى 
المعنية،  ــيــة  ــدول وال اإلقليمية  الــجــهــات 
وذلك بهدف عقد مؤتمر )جنيف – 3(«.

دقائق  عشر  من  أكثر  وأمها  أنــا  بقينا 
ونحن نحاول تهدئة الطفلة »آية« حتى 
لم  لكنها  لها صورة وهي واقفة،  نلتقط 
لذلك  نريده،  ما  وتستوعب  تفهم  تكن 
غير  لها  التقطت  التي  الــصــورة  كانت 
متأكد  وأنا  الصورة؟!  لم  لكن  واضحة 
تأثير،  أي  لها  يكون  لــن  الــصــورة  أن 
الحقيقية  الحالة  شكل  بــأي  يقدم  ولــن 
فكرت  ثم  بعيني،  رأيته  الــذي  والــواقــع 
بالغرض،  سيفي  لها  فيديو  مقطع  أن 
ووجع  ألم  من  بعضا  ينقل  أن  ويمكنه 
لكنني  الــثــالث،  الــســنــوات  ذات  »آيـــة« 
بين  متأكدا  وكنت  أيــضــا،  أستطع  لــم 
لقسوته.  للكثيرين  ــروق  ي لــن  المشهد 
ــدا »آيـــة« كــل أطــبــاء األنــف  راجــع والـ
إنها  اتــفــق  والــكــل  والــحــنــجــرة،  واآلذن 
في  عملية  ــراء  ــ وإج لمعالجة  بحاجة 
ــذي  ــر ال ــت، األمـ الــعــاصــمــة بــأســرع وقـ
بدأت  المادية.  وقدراتهم  طاقتهم  يفوق 
عينيها  فتحت  أن  منذ  »آيـــة«  معاناة 
على الوجود قبل ثالث سنوات، الطبيب 
والدها  صــارح  حالتها  على  المشرف 
بالخبر المفجع وبسيرة العذاب في حياة 
ابنته، قال لهم بأن حالة الطفلة ميئوس 
فستمضي  تــمــت،  ــم  ل إن  فــهــي  مــنــهــا، 
والمشافي  األطباء  مراجعة  في  حياتها 
ــذا مــا حصل،  ــ وتـــنـــاول األدويــــــة، وه
األدوية  مع  تنته  لم  التي  رحلتها  بدأت 
والحسرة  ــم  واألل والعيادات،  واألطــبــاء 

اليوم..  إلــى  يــزال  الــذي ال  وقلق األهــل 
بدأ مرض«آية » بمشكلة في القلب، حيث 
مراجعة  أشهر   3 كل  عليها  يجب  كان 
األطباء اللتقاط صور »إيكو« وفي الفترة 
المشفى  لمراجعة  األخيرة كانت تضطر 
عشرة  هناك  وتبقى  شهر  كل  الوطني 
مرحلة  تــجــاوزت  لكنها  متتالية..  ــام  أي
والدتها. حسب  تتعافى  واآلن  الخطر 
المرض اآلخر الذي أصيبت بها »آية« 
الحاد، ووفق آخر  القصبات  التهاب  هو 
الى  »بــحــاجــة  فأنها  لطبيبتها  تقرير 
البلعومية  الشرائح  استئصال  عملية 
األنفية  البلعومية  المسافة  لتصغير 
بأنها  ــقــول  ال يمكن  بسيط  ــشــرح  »وب
من  قسم  يخرج  الطعام،  تناولها  حين 
يعلق  وأحيانا  أنفها،  من  والماء  األكــل 
ويسبب  التنفس  فيعيق  أنفها،  في  األكل 
مما  شــديــديــن،  وألــمــا  ضيقا  ــك  ذل لها 
واالنفعال.  والتوتر  الصراخ  إلى  يدفعها 
تتكلم،  ال  ولكنها  تسمع  »آيــة«  الطفلة 
وحسب بعض األطباء، إن عدم إجرائها 
أيضا.  السمع  تفقد  سيجعلها  للعملية 
الصغيرة »آية« تعاني من عزلة كبيرة 
تمضي  أصدقائها،  من  انقطعت  ان  بعد 
وألــم  رتــابــة  فــي  البيت  فــي  وقتها  كــل 
عامل  وهو  آزاد  اسمه  والدها  قاتلين، 
لقمة  لتأمين  بيوم  يوما  يعمل  ــادي،  ع
صعوبة  رغــم  لعائلته،  الكريم  العيش 
العمل.  وضعف  األسعار  وغالء  الحياة 

يشتري  أن  عاما  عشرين  بعد  استطاع 
لكنه  وعائلته،  هو  يؤويه  صغيرا  بيتا 
البيت  لبيع  مضطرا  نفسه  يجد  اليوم 
العالج  تكاليف  تأمين  يستطيع  حتى 
كثيرا..  طال  الــذي  طفلته  عــذاب  وينهي 
بــالــفــاجــعــة  مــلــيء  بــقــلــب  األب  يــقــول 
ــط حـــالـــك مــكــانــي  ــ واالنـــكـــســـار: »ح
وانت  وضع  بهيك  بنتك  وخلي  أستاذ 
بيطلع  ــل  واألك ــزرق  وت تبكي  بتشوفها 
بيتك  مو  تبيع  وقتها  انــت   , انفها  من 
لتشفى«< األمــر  لزم  إذا  كليتك  كمان 
تقدير  القامشلي  في  األطباء  يستطع  لم 
لكن  ــة،  آي مــرض  لعالج  الكافي  المبلغ 
 –  150 من  العملية  تكلفة  قدر  البعض 
والــد  ليرة ســوريــة. وعــدت  ألــف   200
عشرة  خــالل  شيئا  أفــعــل  أن  »آيـــة« 

البيت  ببيع  يــتــصــرف  ال  وأن  ــام،  ــ أي
الميقات، على أمل أن هناك  حتى ذلك 
واجبه  وسيدفعه  قصتها  سيقرأ  مــن 
هــذه  ليخلص  شـــيء  لفعل  اإلنــســانــي 
الطفلة من هذا العذاب والكرب العظيم.. 
في  يكون  أن  معرض  منا  أي شخص 
هذا الموقف واالختبار الصعب الذي ال 
يحسد عليه أحد. »آية« طفلة خط لها 
نحن  ومسؤوليتنا  المصير،  هذا  القدر 
مسؤولية  نتحمل  أن  المجتمع  هذا  في 
الــتــخــفــيــف مـــن حــجــم هـــذه الــمــعــانــاة 
إلى  الطفولة  وإعــادة  المستطاع  بالقدر 
جــدا..  طويال  زمنا  منها  حرمت  طفلة 
ساهم معنا بعمل الخير وشارك المنشور 
فقد  أصــدقــائــك،  ــع  وم صفحتك،  على 
تكون سببا للوصول لفاعل خير فتكسب 
الثواب معه، فالدال على الخير كفاعله . 
ــدوربـــك -  الــعــنــوان : قــامــشــلــي – قـ
زيتونية - رقم هاتف 451954 يمكنكم 
التواصل مع المدرسان عبدالغني الياس 
السوري   -05365621989 التركي   (
)التركي  حسين  ياسر   )0988429320
05340442884 السوري 0988327665 
( وهما سيأخذان أي شخص من قبلكم 
من   . المساعدة  لتقديم  العائلة  لمنزل 
يحب التبرع من أوربا يمكنكم التواصل 
بالمانيا   ) ليلوز  )ام  نــازدار  السيدة  مع 
وهي   )  017672321621( رقمها  على 
تبرعاتكم. اليصال  بطريقة  تساعدكم 

السوري  النظام  طيران  أمس  يوم  شن 
أربع غارات جوية بصواريخ فراغية على 
سوق شعبي في مدينة دوما بريف دمشق، 
ليرتكب بذلك مجزرة جديدة والتي راحت 
إضافة  مدنيا،   120 من  أكثر  ضحيتها 
به  ما صــرح  المئات، بحسب  إلــى جــرح 
الممرض الكوردي خالد حمادة أثناء نقل 
وأكد  دوما.  لمشافي  والجرحي  الشهداء 
حمادة في تصريح خاص لموقع جواني 
كورد.نت أن معظم الشهداء والجرحى هم 
الجرحى  والنساء، وأن عدد  األطفال  من 
سيتزايد، وليتخطى 250 جريحا، وحاالت 
اإلسعاف  فريق  وأن  خطيرة،  معظمهم 
يبذل جهوده إلنقاذ الضحايا ونقلهم إلى 
المشافي. وقالت شبكات إعالمية إخبارية 
إصابات  أن  مدنيين  ناشطين  عن  نقال 
الطائرات  الجرحى خطيرة، حيث قصفت 
وأن  بالمدنيين،  مليئا  كان  الذي  السوق 
والتشتت،  الهلع  من  حالة  تشهد  المنطقة 
في وقت يحاول قوات النظام التقدم نحو 
إعالن  بعد  عليها،  للسيطرة  الفيجة  عين 
مياه  ضــخ  ــف  وق المسلحة  المعارضة 
رأى  فيما  العاصمة.  عــن  منها  الــشــرب 
مدينة  في  لألوضاع  سياسيون  مراقبون 
مجزرة  أن  معتبرين  حولها،  وما  دومــا 

وإنما  خطأ،  أو  مجرد قصف عشوائي  ليست  دوما 
أقلقه  قد  السوري  النظام  وكــأن  مقصودة،  جريمة 
تهديد جيش اإلسالم لدمشق، فأرسل بدوره تحذيرا 
أنه لن يرحم أحدا. بدوره غرد العقيد رياض األسعد 
على صفحته في )تويتر( تغريدة جاء فيها: »إلى كل 
على  الدولي  للمجتمع  اللوم  يوجهون  الذين  العقالء 
صمته تجاه مجازر بشار األسد التي يرتكبها يوميا 
بعدم  عليكم  ــا،  دوم مجزرة  آخــرا  وليس  وآخــرهــا 
من  ونظامه«.  األسد  بإسقاط  والمطالبة  االستسالم 
جهة أخرى، تتصاعد معاناة أهالي مدينتي »قدسيا 
والهامة« في القسم اآلخر من الريف الدمشقي، حيث 
بدأت تبعات الحصار المطبق تأخذ مفعولها على نحو 
فيما  الدولي.  الصمت  مليون محاصر، وسط  نصف 
تزيد المخاوف من حدوث كارثة إنسانية في مدينتي 
قدسيا والهامة، بسبب الحصار الخانق، الذي تفرضه 
قوات النظام على تلك المناطق، والذي أدى إلى فقدان 
دوما  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  هناك.  الحياة  مقومات 
ومحيطها تتعرض باستمرار لقصف مدفعي وجوي 
من النظام السوري، والتي تقع في الغوطة الشرقية، 
عامين،  منذ  والمحاصرة  الحر،  الجيش  معاقل  أحد 
والطبية. الغذائية  المواد  في  كبيرة  معاناة  وســط 

أهم التطورات السياسية والعسكرية 
على طاولة لالئتالف 

الطفلة »آية« فصول األلم الطويل

استشهاد 120 مدنيا بقصف لطيران النظام السوري على سوق شعبي في دوما بريف دمشق

ولن  لم  كوردستان،  غربي  في  الكوردي  شعبنا  بأن  الكوردي  المجلس  رئيس  قال 
يخيفه القتل واالعتقال والضغوطات المتبعة بحقه من قبل سلطات األمر الواقع، 
مضيفا بأن لنا مثل ملموس في كوردستان الجنوبية، وكم من مرة أحرقت ودمرت 

قراهم، لكنهم لم يتراجعوا عن قضيتهم ومطاليبهم المحقة.

’’ ’’

خاص لصحيفة)           (

تتـــــــــــــــــــــــــمة



3 جوان

نيجيرفان بارزاني: سنحرر شنكال مهما كلف ذلك وسنعيدها الى إقليم كوردستانرسالة من رئيس إقليم كوردستان

واشنطن تحقق في استخدام »داعش« للكيماوي ضد البيشمركة و سيروان بارزاني يؤكد

الشباب الكوردي في تركيا بين حروب األمس واليوم
 »  Les jeunes Kurdes deTurquie, entre guerres d’hier et d’aujourd’hui

ــؤولـــون أمـــريـــكـــيـــون إنــهــم  قــــال مـــسـ
تتحدث  ــتــي  ال الــتــقــاريــر  ــي  ف يحققون 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  استخدام  عن 
الهجوم  فــي  ــخــردل  ال ــش« غــاز  ــ »داع
العراق. شمالي  البيشمركة  قــوات  على 

وصرح مسؤول بوزارة الدفاع األمريكية 
لبي بي سي بأن التقارير التي تتحدث عن 
تصديقها. يمكن  الخردل  غاز  استخدام 
ــم مــجــلــس  ــاســ ــ ــحـــدث ب ــتـ ــمـ ــان الـ ــ ــ وكـ
ــن الـــقـــومـــي األمـــريـــكـــي الــيــســتــر  ــ األمـ

تسعى  ــالده  ــ بـ إن  ــال  ــ ق ــد  قـ ــاســكــي  ب
المعلومات. مــن  مزيد  على  للحصول 
الــدفــاع  وزارة  بــاســم  مــتــحــدث  وكـــان 
مؤشرات  »لدينا  الخميس  قال  األلمانية 
بأسلحة  هــجــوم  هــنــاك  ــان  ك ــه  أن على 

البيشمركة  مقاتلي  ضــد  كــيــمــاويــة« 
منهم  الـــعـــديـــد  إصـــابـــة  عـــن  ــر  ــفـ أسـ
ــي الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي،  ــمــشــكــالت فـ ب
بــرس. فــرانــس  حسبما ذكـــرت وكــالــة 
وقد أعلنت وزارة الدفاع األلمانية أن خبراء 

من العراق والواليات المتحدة في طريقهم 
الهجوم. للتحقق من طبيعة  المنطقة  إلى 
البيشمركة  مقاتلي  ألمانيا  وتــســاعــد 
ــة  ــح ــن األســل ــ الــــكــــورد بــشــحــنــات م
لقتال  ــول  ــل أي ــتــدريــب مــنــذ شــهــر  ــال وب
مسلحي تنظيم »داعش«. ويوجد حاليا 
المنطقة. في  ألمانيا  عسكريا   90 نحو 

ــد مــســؤول مــحــور مخمور  ــدوره، اك ــ ب
سيروان بارزاني ان مسلحي تنظيم داعش 
اخرى  مرة  الكيماوية  المواد  استخدموا 
. البيشمركة  لقوات  مواقع  قصف  اثناء 
رووداو  لشبكة  بارزاني  سيروان  وقال 
ــه » شــن مسلحو داعــش  ان االعــالمــيــة 
قرى  في  البيشمركة  قوات  على  هجوما 
لقضاء  التابعتين  الله  وجــار  ــم  ري تــل 
البيشمركة  قــــوات  ان  اال  ــخــمــور،  م
تمكنت من صده خالل نصف ساعة«.
واضـــاف بــارزانــي »اســتــخــدم داعــش 
لكن  ثقيلة،  اسلحة  اليوم  هجوم  خــالل 
باسلحة  عليهم  ردت  البيشمركة  قــوات 
فــادحــة«. خسائر  بهم  والحقت  ثقيلة 
ــى ان طــائــرات  ــي عــل ــ ــارزان ــ ب وشــــدد 
بقصف  بعدها  قامت  الــدولــي  التحالف 
قبل  لكن  المنطقة،  فــي  داعـــش  معاقل 
الـــطـــائـــرات قــصــفــهــا، كــانــت  ان تــشــن 
البيشمركة قد تمكنت من رد الهجوم. »
لالسلحة  داعــــش  اســتــخــدام  وحــــول 

البيشمركة،  على  هجومه  في  الكيماوية 
تنظيم  »استخدم  بارزاني  قال سيروان 
داعش ما عدا االسلحة الثقيلة، االسلحة 
الكيماوية ايضا«، مرجحا ان تكون من 
اليوم«.  في هجومه  الخردل  غاز  »نوع 
كما اوضح البارزاني انه »لم يتم التأكد 
داعش  يستخدمه  الــذي  الغاز  نــوع  من 
الخردل ام ال، اال  ان كان من نوع غاز 
يستخدم  التنظيم  ان  تماما  واثقون  اننا 
مقاتل  اصيب  حيث  الكيماوية،  االسلحة 
من البيشمركة خالل هجوم اليوم بحروق 
تشير الى انها من اثار المواد الكيماوية«.
قاله مسؤول محور مخمور،  لما  ووفقا 
فقد هاجم مسلحو التنظيم مرة اخرى، تل 
سلطان عبد الله وقصفوه بقذائف الهاون .
ــي ان  ــ ــارزانـ ــ ــبـ ــ واكـــــــد ســـــيـــــروان الـ
تمكنت  الـــدولـــي  الــتــحــالــف  ــرات  ــائـ »طـ
فــي فــتــرة قــصــيــرة مــن قــصــف معاقل 
ــمــنــطــقــة«. ــنــظــيــم فـــي ال ــت مــســلــحــي ال
ــت  ــد اتـــهـــم فـــي وق ــان الــتــنــظــيــم قـ ــ وكـ
ــدام غـــــاز الــكــلــور  ــخـ ــتـ ــاسـ ســـابـــق بـ
ــراق. ــع ــي ال ــة ف ــوردي ــك ضــد الـــقـــوات ال
ــان  ــوردســت ــيــم ك ــل وقـــالـــت حــكــومــة إق
أن  على  أدلــة  لديها  إن  آذار  شهر  في 
الكلور  اســتــخــدمــوا  التنظيم  مسلحي 
ــارة مــفــخــخــة فــي ــيـ ــوم بـــسـ ــجـ ــي هـ ــ ف

 23 كانون األول.

رشقات نارية طويلة من أسلحة رشاشة 
سمعت لتوها في هذا الليل بعد أن أطلقت 
رابطة  للشرطة  تابعة  من مدرعة خفيفة 
في نهاية الشارع المظلم، ومن ثم يركض 
ملثمين  وشــبــان  مراهقين  عشرة  نحو 
مصنوعة  ــة  حــارق بقنابل  ومسلحين 
مــن زجــاجــات الــبــيــرة الــفــارغــة للبحث 
عــن مـــأوى فــي ظــل الفوضى والــذعــر.
عناصر  أكــبــر  عمر   20 ـــ  ال يتجاوز  ال 

غير  ألزيــاء  المرتدين  الميلشيات  هــذه 
عبد  »الرئيس«  صورة  تحمل  متطابقة 
حزب  لـ  المعتقل  -الزعيم  أوجــالن  الله 
إليه  تنتمي  الذي  الكوردستاني،  العمال 
ويغطون  ــوري-،  ــثـ الـ الــشــبــاب  حــركــة 
وأســود  أبيض  بوشاح  أحيانا  وجوهم 
الــكــورد،  المقاتلين  قلب  مــن  يستخدم 
بــمــجــرد شــال. بــقــنــاع عــســكــري أو  أو 
هــذا  تلقونها  الــتــي  التعليمات  تقضي 

والطرفي  الفقير  حيهم  بتطويق  المساء 
وإبعاد  الشرطة  ســيــارات  دخــول  لمنع 
بضعة  قبل  حــفــروا  لــذا  منها،  ــة  ــدول ال
ــادق وكـــدســـوا أكــيــاس  ــخــن ســاعــات ال
ــراف شــيــوخــهــم. ــ ــ ــل تـــحـــت إشـ ــ ــرم ــ ال
»نـــــــحـــــــن شـــــــرطـــــــة الـــــــشـــــــعـــــــب«..
على  والهجوم  حــزيــران،   20 يــوم  منذ 
تنظيم  إلــى  أنقرة  نسبته  ــذي  ال ســروج 
»داعش«، وأسفر عن مقتل 32 ناشطا 

من المؤيدين للكورد، دخلت تركيا مرحلة 
جديدة من العنف أنهت وقف إطالق النار 
المستمر منذ سنتين، إذ أن »داعش« بات 
الكورد،  المقاتلين  مكثف  بشكل  يقصف 
الشباب  حركة  عناصر  يتواجه  بينما 
الثوري في األحياء األشد فقرا في المدن 
الشرطة. مــع  يــومــي  بشكل  الــكــورديــة 
الخمسة  ســنــواتــهــم  مــن  الــرغــم  عــلــى 
السيارات  يوقفون  العشرين،  أو  عشر، 
ويأمرون بعض السائقين بترك عرباتهم 
فــي الــطــرقــات إلنــشــاء حــواجــز جديدة 
ويراقبون الهويات ليقول أحدهم: »نحن 
صناديق  يحملون  كما  الشعب«  شرطة 
الحارقة ويطلقون األوامر ثم  الزجاجات 
التصويب  خطوط  عجلة  على  يعبرون 
التابعة للشرطة من ظل طريق إلى أخرى.
ــوم 26  ــحــدث لــيــس لــعــبــة، فـــي يـ مـــا ي
ميليشيا  ــادات  ــي ق أحـــد  قــتــل  حـــزيـــران، 
الشباب الذي كان من بين مقاتلي حزب 
يؤمر  أن  قبل  الــكــوردســتــانــي،  العمال 
سري،  بشكل  المقاتلين  هــؤالء  بتأطير 
الشرطة  مع  النار  إلطــالق  تبادل  خــالل 
إطالق  خالل  من  تكريمه  الشباب  فقرر 
اسمه على حيهم: »الشهيد غلهاد غيور«، 
القنابل  على  المكتوب  االسم  أيضا  وهو 
والحيطان. كما يظهر وجهه الشاب على 
الملصقات الحمراء المرفوعة في الشوارع، 
»شهيد« آخر في الشوارع التي تطاردها 
أشباح 30 عاما من الحروب بين حزب 
التركية،  العمال الكوردستاني والحكومة 
الحالية  الصراعات  صدى  تحمل  والتي 
ــا. ضـــد تــنــظــيــم »داعـــــش« فـــي ســوري
من  عــددا  السورية  الحرب  هذه  جذبت 
تدور  إذ  الحزب،  لصفوف  الحي  شباب 
بالقرب من نصيبين: على الجانب اآلخر 
حقول  من  متر   500 عبر  الــحــدود  من 

األلــغــام وســيــاج مــن األســـالك الشائكة 
وأبراج المراقبة: تبدأ ضواحي القامشلي، 
سوريا  في  الكوردية  المناطق  عاصمة 
الكوردستاني  العمال  حيث فرض حزب 
اإلرهابيين  ضد  المعركة  ليقود  نفسه 
ــالح الـــجـــو األمــريــكــي. ــن ســ بـــدعـــم مـ
قبر  على  األسمنت  كتل  بعض  تشهد 
يحرسها  مفترق  في  »غلهاد«  الشهيد 
الثوري،  الوطني  الشباب  حركة  عناصر 
من  ما  وقت  في  منها  بالقرب  وتتمركز 
بمدفع  مجهزة  للشرطة  مــدرعــة  الليل 
رشاش يطلق رشقات نارية على فترات 
أو  المقاتلون  يعبر  عندما  منتظمة  غير 
األشخاص الطريق، بينما ترتفع من قاعة 
زفاف مجاورة إيقاعات موسيقى األفراح 
ثم يصرخ أحد المسلحين لمن يقتربون: 
»انخفضوا وغطوا أنفسكم، العدو قريب«.
ولــدوا  الذين  الملثمون  الشباب  أمضى 
ـــ 1990  ــوردا فــقــراء فــي الــســنــوات ال كـ
الفترة  في  حياتهم  من  األولــى  السنوات 
العمال  لــتــمــرد حـــزب  ــر ظــالمــيــة  ــث األك
المدن  من  العديد  ومثل  الكوردستاني 
الكوردية، تقطن حي »عبد القادر باشا« 
الواقعة  قراها  آنذاك من  عائالت رحلت 
الــكــورد. المقاتلين  نــشــاط  مناطق  فــي 
الكشف  عدم  فضل  ميداني  قائد  يــروي 
عن اسمه: »نعيش في منطقة حرب وقد 
دمر  بينما  الدولة،  مع  العمل  أبي  رفض 
بمساعدة  واتهمنا  قريتنا  التركي  الجيش 
فاضطرت  الكوردستاني  العمال  حزب 
-عبد  نصيبين  فــي  لالستقرار  عائلتي 
القار باشا-. في المدينة، لم نكن نمتلك 
أي شيء ولكن كانت الدولة دائما ورائنا، 
بيتنا  العساكر  األيام داهم  ففي يوم من 
معهم.  وأخذوهما  وعمي  أبي  وضربو 
بضعة  بعد  إال  البيت  ــى  إل يــعــودوا  لــم 

بالكهرباء«. عذبوا  بأنهم  أخبرونا  أيام. 

ضـــــوضـــــاء األحــــــذيــــــة الـــعـــســـكـــريـــة..
القيادي الصغير  تجد صدى تصريحات 
في جميع التصريحات التي تلقيناها على 
ذكريات  تمتلئ   إذ  الحي،  في  الحواجز 
العسكرية  األحذية  بضوضاء  طفولتهم 
والصرخات واالعتقاالت والتعذيب، وهنا 
يعرف الجميع قصة »جسر الشهداء« في 
نصيبين حيث قتل عشرات األشخاص في 
عام 1996 تحت جنازير الدبابات التابعة 
للكورد. اجتماع  خــالل  التركي  للجيش 
يروي أحد الشباب المقاتلين المسمى بـ 
الشرطة،  سيارة  أرى  »عندما  مظلوم: 
أبي  العساكر رأس  أتذكر عندما ضرب 
أن  قبل  بيتنا  أمام  سيارتهم  هيكل  على 
الدولة عدونا، من  يصطحبوه معهم. إن 
أن  بإمكاننا  بات  كنا ضعفاء واآلن  قبل 
ننتقم«. في ليل نصيبين، تختلط حروب 
لها  التجهيز  يتم  التي  بالحرب  األمــس 
آخر. مكان  في  تقاد  التي  وبالحروب 
ليال  الصغيرة  ابنتها  بصحبة  أم  تخرج 
الحصول  تريد  إذ  القيادي  إلى  للتوجه 
على معلومات عن ابنها البالغ من العمر 
17 عاما، والذي غاب دون أن يترك أثرا 
في سبتمبر 2014 لالنخراط في صفوف 
أم  هنا  كان  إن  أعــرف  »ال  المتمردين: 
في سوريا وإن كان حيا أم متا« تريد 
إلى  هناك  البقاء  على  تعرف وتصر  أن 
ويطلب  الــشــاب  القيادي  بها  يبالي  أن 
من  خجل  في  ابنها  واســم  هاتفها  رقــم 
بما  قاسية  بلهجة  يخبرها  ثم  السيدة 
في  ابنك  أمي،  يا  الحرب  »إنها  تعرفه: 
الفتاة  تقف  بينما  يعود«  ولــن  سوريا، 
الصغيرة صامتة مكتوفة األيدي قبل أن 
الزقاق. ظالم  في  ضجيج  دون  تختفي 
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رئيس  بــارزانــي  مسعود  الرئيس  طالب 
ــقــوى  ــزاب وال ــ ــان األحـ ــوردســت إقــلــيــم ك
الــمــشــاركــة فــي الــحــكــومــة والــبــرلــمــان 
ــزاب  ــ ــ ــك األح ــ ــذل ــ ــي وك ــانـ ــتـ ــوردسـ ــكـ الـ
لحلحلة  عــاجــل  اجتماع  بعقد  الــمــجــازة 
تصب  بنتيجة  والخروج  الحالية  األزمــة 
ــة. ــ ــاء األزم ــهـ فـــي مــصــلــحــة الـــبـــالد وإنـ
نص رسالة من رئيس إقليم كوردستان
ــه الــــرحــــمــــن الـــرحـــيـــم ــ ــلـ ــ ــم الـ ــســ ــ ب
من اجل إجتياز األزمة الحالية ومعالجتها 
المشاركة في  األحــزاب  أطلب من جميع 

يمتلكون  والــذيــن  والبرلمان  الحكومة 
إجتماع  عقد  القانونية  العمل  إجـــازة 
ــة  األزم وإنــهــاء  آب  مــن  العشرين  قبل 
مناسبة  يرونها  التي  والصيغة  بالشكل 
ــخــاذ  وات الــبــالد  مصلحة  فــي  وتــصــب 
ــالزم بــشــأنــه لــيــتــم تــنــفــيــذه. ــ ــقـــرار الـ الـ
كوردستان  إقليم  رئاسة  ديــوان  أطالب 
ــغــرض ــاســب لـــهـــذا ال ــن ــم بــالــتــنــســيــق ال
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ــي  ــارزان ب نيجيرفان  أعــلــن 
إقــلــيــم  وزراء  رئــــيــــس 
ــذه  هـ ان  ــان،  ــ ــتـ ــ ــوردسـ ــ كـ
ظلم  على  دلــيــل  الــمــراســيــم 
اإلخوة  على  وقع  كبير  آخر 
تعرضوا  حيث  األيــزديــيــن، 
مرة أخرى بسبب كورديتهم 
ايزديتهم  بسبب  ــرى  وأخــ
الظلم. وقال سنبذل  الى هذا 
لتحرير  وسعنا  فــي  مــا  كــل 
ــة الــمــنــاطــق  ــي ــق ــال وب ــك شــن
وسنحررها مهما كلفنا ذلك.
رفاة  مــواراة  مراسيم  خالل 
األيزديين  الــكــورد  الشهداء 
في مزار الشيخ شرف الدين 
الخميس،  اليوم  جــرت  التي 
وفي كلمة له اعلن نيجيرفان 
إقليم  وزراء  رئيس  بارزاني 
كوردستان، سنخرج كل شبر 
والمناطق  شنكال  ارض  من 
اإلرهابيين،  يد  من  المتبقية، 
ــذه الــمــنــاطــق  ــ ــحــرر ه وســن
رئيس  واضــاف  منهم.  كلها 
سنحرر  كوردستان  حكومة 
ذلــك  كلفنا  مــهــمــا  شــنــكــال 
إقليم  الــى  المنطقة  وسنعيد 
إعمارها  ونعيد  كوردستان 
ال  نحن  اليها،  الحياة  ونعيد 

ومآسيكم  آالمــكــم  نــنــســى 
وســنــعــمــل مـــع مــؤســســات 
ــة كــــوردســــتــــان  ــ ــوم ــ ــك ــ ح
المنطقة.  إحتياجات  لتلبية 
وفـــي مــعــرض حــديــثــه قــال 
يغف  ال  بارزاني  نيجيرفان 
لــنــا جــفــن حــتــى نــحــرر كل 
أيــزدي  وطفل  وفتاة  امــرأة 
اإلرهابي،  داعش  قبضة  من 
فتحنا مكتبا في دهوك  وقد 

وسنستمر  الـــغـــرض  ــذا  ــه ل
وعلى  مضيفا  مساعينا.  في 
المستوى الدولي فإن اإلقليم 
لتعريف  كبيرة  جهودا  يبذل 
حملة إبادة األيزديين بعملية 
لأليزديين  جماعية  ــادة  ــ إب
)جينوسايد(. مؤكدا، صحيح 
األيزديين  على  وقــع  ما  ان 
شنعاء  كبيرة  جريمة  كانت 
ــقــافــة وديــن  ــان وث ــي لــكــن ك

سيتم  ــن  ــي ــزدي األي وتــقــالــيــد 
على  عنها  والدفاع  حمياتها 
التعايش  ــاد  ــ واع أرضــهــم. 
إقليم  فــي  السلمي  األخـــوي 
ــان. ــ ــان الـــى األذه كــوردســت
التعايش  بارزاني«ان   وقال 
رســــم لـــوحـــة جــمــيــلــة في 
إقــلــيــم كـــوردســـتـــان، وهــي 
وتطور  وتقدم  بقاء  ضمان 
العمل  علينا  لذا  كوردستان، 

مــعــا ونــســعــى مــن اجـــل ان 
على  األيــــزديــــون  ــظ  ــحــاف ي
وتراثهم  وثقافتهم  هويتهم 
وكيانهم ودينهم على ارضهم 
وفـــي مــنــاطــقــهــم. وحــضــور 
ــن اإلســـالمـــي  ــديـ ــاء الـ ــم ــل ع
والــمــســيــحــي تــعــبــيــر رائـــع 
في  األخـــوي  التعايش  عــن 
رسالة  هذا  ويعطي  اإلقليم، 
لهم  ليقول  العالم  الى  رائعة 
تعايشنا  على  بأننا سنحافظ 
األخوي ولن يفرقنا شيء«.
وقــد جــرت الــمــراســيــم عند 
الدين  شــرف  الشيخ  مـــزار 
رفاة  لــمــواراة  شنكال  قــرب 
الــشــهــداء  مـــن  67 شــهــيــدا 
الذين  من  األيزديين  الكورد 
ــش  ــ ــد داع ــ قـــضـــوا عـــلـــى ي
اإلرهابي، والذين عثر عليهم 
جماعية،  مــقــابــر  ثـــالث  فــي 
اثنتي  على  العثور  تم  حيث 
بعد  جماعية  مقبرة  عشرة 
من  شاسعة  مناطق  تحرير 
نحو  ــت  زال ومــا  اإلرهابيين 
ــرى تحت  ســبــع مــقــابــر أخــ
ــيــي داعـــش. ســيــطــرة إرهــاب
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الذاتية،  التنفيذي في اإلدارة  اعلنت مديرية االعالم في المجلس 
التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي عن سحب الثقة من معتمدي 
روداو  شبكة  ومنها  الــجــزيــرة  مقاطعة  فــي  الــقــنــوات  بعض 
»تحرضان  القناتان  أن  بذريعة  نيوز،  وأوريــنــت  اإلعالمية، 
كما  وشــهــدائــه«،  ومؤسساته  الــكــوردي  الشعب  مــعــاداة  على 
مكونات  وتأليب  والفوضى  العنف  ممارسة  على  »تحرضان 
سورية على أخرى بناء على نشر أفكار عنصرية وشوفينية« .
قناة  جانب  الى  الثقة  قد سحبت  االعــالم  مديرية  ان  الى  يشار 
دبي. ومقرها  ايضا  اورينت  قناة  اربيل، وعن  ومقرها  رووداو 
الخاطئ  القرار  اإلعالمية  رووداو  شبكة  استنكرت  جهتها،  من 
التابعة  الجزيرة  مقاطعة  اصدرته  الــذي  للديمقراطية  المضاد 
لحزب االتحاد الديمقراطي. وتنبه العالم وكوردستان باستيائها 
والمقاطعات  المقاطعة  تلك  في  الصحفية  الحريات  تضييق  من 
)PYD( الديمقراطي  االتحاد  حزب  لسلطة  الخاضعة  االخــرى 
ــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة اخـــرج الــعــديــد من  ــان: ف ــي ــب ــاف ال وأضــ
كوردستان،  غربي  اهــالــي  مــن  هــم  الــذيــن  رووداو،  صحفيي 
غربي  ــي  ف المتنفذين  ــد  ي عــلــى  وممتلكاتهم  مــنــازلــهــم  ــن  م
تغطيات  أمـــام  العقبات  الـــدوام  على  ووضــعــت  كــوردســتــان، 
لم  هذا  لكن  صحفييها،  تهديد  وتم  المقاطعة  تلك  في  رووداو 
مهني. غير  بشكل  العمل  إلى  رووداو  وصحفيي  اعــالم  يدفع 
حقوق  بحماية  المعنية  الدولية  المنظمات  رووداو  وطالبت 
على  بالضغط  االنسان  وحقوق  الصحافة  وحرية  الصحفيين 
بدال من  للصحفيين،  بتهيئة جو  تقوم  لكي  ومقاطعاتها،   PYD
الصحفي  عملهم  يمارسوا  لكي  الصحفية،  الحريات  تضييق 
في  يعيشون  بأنهم  والشعور  مصيرهم  على  الخوف  دون  من 
عن  المسؤولية  فإن  اليوم  ومن  الشمالة،  لكوريا  مماثل  مكان 
سالمة أرواح فرق رووداو الصحفية تقع على عاتق المسؤولين 
الدولية  المنظمات  جميع  ابالغ  وسيتم   .PYDـــ ال مقاطعات  في 
االمر. بهذا  االخرى  والدول  اربيل  في  والسفارات  والقنصليات 
صحيفة »جوان« توقفت عند هذه الحالة، وكان لها اللقاءات اآلتية:
رئيس نقابة صحفيي كوردستان- سوريا بالوكالة، عمر كوجري،

بسحب  الجزيرة(،  )مقاطعة  في  اإلعــالم  مديرية  قرار  استنكر   
القرار  ووصــف  و)اوريـــنـــت(،  )رووداو(  فضائيتي  ترخيص 
تهما  »ساقت  المديرية  أن  مؤكدا  المفاجئة«،  »غير  بالخطوة 
ضد الفضائيتين ال عالقة لها بالمهنية والعمل الصحفي الحر«
»رغم  »جــوان«:  لصحيفة  تصريح خاص  في  كوجري  وقــال 
(أوريينت(  لفضائية  المهني  غير  األداء  على  الكثيرة  مالحظاتنا 
في الفترة الماضية مع دخول تنظيم داعش اإلرهابي في المنطقة 
الكوردية، ورغم اختالف األداء في القسم الكوردي للقناة عينها،  
باالتزان والمهنية  أداؤها  اتسم  الكوردية  قناة )رووداو(  إال أن 
لدى عموم شعبنا الكوردي، وأوصلت )رووداو( معاناة الكورد 
كانييه  وســري  الموصل  وسد  وجلوالء  وكوباني  شنكال  في 
العام  الــرأي  الى  المشتعلة  الجبهات  من  وغيرها  سبي  وكري 
المحلي والعالمي، وباتت بحق صوت الكورد في كل مكانوأشار 
يصب  ال  اإلعالمية  القنوات  حظر  بيان   « ان  إلــى  كــوجــري 
وكأنه  سياسية  مسحة  وفيه  الذاتية«،  »اإلدارة  مصلحة  في 
عندما  إعالمية،  مديرية  ال  الديمقراطي  االتحاد  حزب  من  بيان 
والمؤسسات  للقنوات  روجآفا  في  مكان  »ال  أنــه  على  يؤكد 
التراخيص  واســتــغــالل  التوجه  فــي  النية  ســوء  تتقصد  التي 

روجآفا،  وشعب  مؤسسات  إلــى  اإلســـاءة  في  لهم  الممنوحة 
رسالتها  بين  فــاصــل  خــط  وضــع  تستطيع  ال  الــتــي  تلك  أو 
ــا«. وراءهـ تقف  التي  والسياسية  المالية  والــقــوى  اإلعالمية 
بدوره ال يستغرب القيادي في حزب يكيتي الكوردي في سوريا، 
اسماعيل حمي حظر قناتي )رووداو( و )اورينت( من العمل في 

مناطق اإلدارة الذاتية التابعة لالتحاد الديمقراطي، هذه اإلدارة التي 
فرضت على الناس بقوة السالح وعبر سلسلة من الممارسات 
الــواحــد.  والـــرأي  الــواحــد  الــحــزب  سلطة  تكرس  التي  القمعية 
وأشار حمي لصحيفة »جوان« الى ان »كل المعطيات التي تقدمها 
هذه اإلدارة منذ انطالقتها ال تبشر بأنها يمكن أن تسمح بفسحة 
أو هامش ولو كان قليال للرأي اآلخر، فالذي يفرض نفسه بمنطق 
في  الحرية  يمنحهم  ان  الناس اليمكن  على  السالح  وقوة  القوة 
ذات الوقت، وهذه قاعدة ال تحتمل النشاز، لذلك لم يكن مفاجئا 
صدور مثل هذا القرار وحظر عمل )رووداو( و )اورينت( خاصة 
في ظل المضايقات التي كان يتعرض لها مراسلوها من اعتقال 
ونفي وتهديد، طالما كانت هذه القنوات تحاول أن تنقل صورة 
مختلفة عن الواقع الذي كان يرغب صاحب سلطة أمر بظهوره«.
ويقول حمي: »اذا ال يمكن لسلطة أن تعمل على كم األفواه إلخفاء 
الحقيقة وتعتقل الناس بسبب انتمائهم السياسي وآراءهم أن تكون 
متسامحة مع إعالم ينقل الحقائق ويفضح مثل هذه الممارسات 
التي تتعارض مع أبسط مبادئ الحرية الديمقراطية، وأعتقد أن 
القادم سيكون أسوأ اذا استمر أصحاب هذه اإلدارة التصرف 
بهذه العقلية والتي تكاد تكون انتقامية مع االعالم ومع المحتمع«.
ــم، ــيـ ــراهـ ــاشـــط الـــســـيـــاســـي شــــيــــروان ابـ ــنـ ــرى الـ ــ ــمــا يـ ــن ــي ب

ــح صــغــيــرا بــفــضــل اإلعــــالم الحر  ــذي أصــب ــ ــم ال ــعــال ــأن ال  بـ
أيــــــــــــــــــــن نــــــــــحــــــــــن الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــورد مــــــــــنــــــــــه ؟
ــوان«: »فـــي ازديــــاد وتــيــرة  ــ ابــراهــيــم لصحيفة »جـ ــقــول  وي
ــا كــــان صــــوت الـــســـوريـــيـــن يصل  ــوريـ ــرب داخـــــل سـ ــحـ الـ
الموت  داخـــل  مــن  تسربوا  الــذيــن  اإلعالميين  بفضل  للعالم 
 . الــســوريــة  للمعاناة  الحقيقية  الــصــورة  ليخرجو  والــقــذائــف 
ــرى مـــن القمع  ــب ــك ــرب كـــوردســـتـــان الــحــصــيــلــة ال ــغ ــان ل ــ وك
البعثي واإلرهــــاب، ولـــوال صــوت الــكــورد مــن خــالل اإلعــالم 
كــوبــانــي«.  مــن  ماتبقى  انــقــاذ  استطعنا  لما  الــحــر  ــوردي  ــك ال
الكوردية  القناة  تمنع  اآلن  لماذا  متسائال:  ابراهيم  ويضيف 
األولى )رووداو( من العمل داخل غرب كوردستان، وهي التي 

وربما  األبــيــض،  البيت  داخــل  كوباني  قضية  مراسلها  ناقش 
األحــرار،  من صوت  يخشى  المستبد  الحاكم  أن  العادة  جرت 
ويخشى من عدسات اإلعالميين، التي هي األقوى من السالح .
واختتم ابراهيم تصريحه بالقول: كم من كوردي حر يتمنى- وأنا 
أولهم-  اليوم أن يكون هذا القرار قرارا فرديا، وأن ال نصطدم 
بغيمة سوداء من الحكام هناك .أما المتحدث باسم تيار المستقبل 
جيان عمر، فيرى بأن »الفرمان الذي أصدرته سلطة األمر الواقع 

المفروضة من حزب االتحاد الديمقراطي )PYD( والذي يحظر 
عــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــضــــــــــــــائــــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــي 
)رووداو( و )أورينت( ال يختلف عن بقية الفرمانات الجائرة التي يتم 
ممارستها ضد أبناء الشعب الكوردي وكل المختلفين مع سياسة 
هذا الحزب حيث يكون مصيرهم القتل، اإلختطاف )تسجل ضد 
مجهول(، االعتقال، وفي أحسن األحوال النفي إلى خارج الحدود«.
حزب  أن  الواضح  »من  أنه  »جــوان«  لصحيفة  عمر  ويشير 
بقية  ديكتاتوريته على غرار  بناء  الديمقراطي في طور  االتحاد 
ذلك  سبيل  في  مستعد  وهو  المنطقة  في  الديكتاتورية  األنظمة 
إلى إقصاء ونفي حتى اإلعالم المستقل الحر للتعتيم على مملكة 
والتجنيد  الخطف  فيها  ويمارس  يبنيها  التي  والجهل  الرعب 
والتهجير  السياسي  واإلغتيال  التعسفي  واإلعتقال  اإلجباري 
القسري ويفرض نفسه حاكما وحيدا ال شريك له« مضيفا بأن 
»سياسة محاربة وسائل اإلعالم والفضائيات المستقلة ليس وليد 
الفرمان األخير، فقد بدأت مالمح معاداة اإلعالم منذ أكثر  هذا 
من عامين حينما تم ضرب الصحفيين المستقلين مباشرة بعد 
إرتكاب الحزب لمجزرة عامودا في صيف 2013 ومن ثم خطف 
مراسل تلفزيون )آرك( في عامودا رامان حسو، ومن ثم نفي 

مراسلي )رووداو( و )أورينت( بيشوا بهلوي ورودي إبراهيم، 
وتوالت سياسة محاربة وسائل اإلعالم باستثناء القنوات الموالية 
للنظام السوري ولحزب االتحاد الديمقراطي كالفضائية السورية، 
التي رضخت لشروط  الميادين والمنار، أو تلك  فضائية سما، 
وإمالءات حزب االتحاد الديمقرطي مثل راديو »آرتا إف إم« 
والذي انطلق بقوة ولكن تم إغالقه وإحتالل مبناه في عامودا من 
قبل مسلحي الحزب حتى قبل القائمون عليه بشروط )ب ي د(، 
وقاموا بتغيير سياسات الراديو ولعب دور التلميع لسلطة األمر 

الواقع، فتم فسح المجال لعملهم وتقديم حتى التسهيالت لهم«.
وسيلة  كل  على  أنه  هذا  من  نفهم  إذا  تصريحه:  عمر  ويختتم 
االبتعاد  السورية  الكوردية  المناطق  في  العمل  تريد  إعــالم 
تلميع  خدمة  في  إمكانياتها  ووضــع  واالستقاللية  المهنية  عن 
وعليها  الذاتية،  بــاإلدارة  المتمثلة  الواقع  األمــر  سلطة  صــورة 
ــاوار(  )ه ووكــالــة  )رونــاهــي(  لقناة  رديفة  تصبح  أن  تقبل  أن 
وحينها  لممارساتهم،  انــتــقــاد  أي  عــن  وتبتعد  الحزبيتين، 
أية  مصير  يكون  لــن  ذلــك  وغير  بالعمل  لهم  سيسمح  فقط 
نيوز. )أورينت(  و  )رووداو(  مصير  من  أفضل  إعالم  وسيلة 
في  الكوردية  النشرة  مراسلي  مسؤول   - عيسو  الدين  محي 

الداخل، يؤكد بأن »قرار المنع بحق )االورينت( نيوز و )رووداو( 
هو قرار سياسي بإمتياز بعيد كل البعد عن المهنية اإلعالمية، 
وصادر عن جهة غير شرعية تحتمي خلف البندقية« ألن مراسلي 
االورينت نيوز في المناطق الكوردية لم يرتكبوا أي خطا مهني 
حتى يعاقبوا بالمنع، على العكس تماما كانوا صوت الناس نقلوا 
االحداث في المناطق الكوردية بمهنية إعالمية عالية بدءا من احداث 
سري كانيه وانتهاءا بأحداث تل أبيض، ونحن سنقوم بمحاسبة 
القرار  مراسلينا إن ارتكبوا أي خطا لكنني واثق تماما أن هذا 
صدر ليس ألسباب إعالمية أو مهنية إنما ألسباب أخرى ومن 
جهات أكبر من دائرة اإلعالم في “مقاطعة الجزيرة” والمتضرر 
الذاتية«. االدارة  جماعة  هم  الــقــرار  هــذا  من  واألخــيــر  األول 
أنــه  الـــى  »جــــوان«  لصحيفة  تصريحه  فــي  عيسو  ويــشــيــر 
مراسلي  عــلــى  ــات  ــب إث اي  تملك  ــالم  ــ االع ــرة  ــ دائ كــانــت  »لـــو 
تلك  فلينشرو  المهنية  األخطاء  ارتكبوا  بأنهم  نيوز  االورينت 
االخالقية  المسؤولية  سنتحمل  ونحن  العلن،  على  اإلثباتات 
القناة  اتهام مراسلي  يتم  أن  لكن  األخطاء،  تلك  والمهنية حول 

والمزاودة على وطنيتنا فهذا ما ال نقبله أبدا«.بكالم فارغ 
من  )أوريــنــت(  و  )رووداو(  قناتي  منع  بحق  قيل  ما  كل  ومن 
قبل سلطة األمر الواقع التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي، نجد 
قبل  من  كبيرين  وامتعاظا  استهجانا  الق  هذا،  المنع  قرار  بان 
الشعب الكوردي عموما، وفي غربي كوردستان بشكل خاص، 
وندعو أصحاب القرار بالرجوع عنه، وعدم الذهاب في محاربة 
الماليين  خلق  الــى  والــوصــول  »الشبح«،  الــى  قريب  هو  شي 
كوردستان سوريا. في  الموجودين  المراسلين  بدل  البشر  من 

العدد )2( السنة االوىل أواسط آب  2015

ريبورتاج: عماد برهو

بعد فرض التجنيد اإلجباري واعتقال الناشطين.. إدارة الـ PYD تمنع اإلعالم بكوردستان سوريا 

لماذا اآلن تمنع القناة الكوردية األولى )رووداو( من العمل داخل غرب كوردستان، 
وهي التي ناقش مراسلها قضية كوباني داخل البيت األبيض، وربما جرت العادة 
أن الحاكم المستبد يخشى من صوت األحرار، ويخشى من عدسات اإلعالميين، التي 

’’هي األقوى من السالح .

’’

المهنية  عــن  البعد  كــل  بعيد  بإمتياز  سياسي  قـــرار  هــو  )رووداو(  و  نــيــوز  )االوريـــنـــت(  بحق  المنع  قـــرار 
ــي خــلــف  ــم ــت ــح ــة ت ــيـ ــرعـ ــر شـ ــيـ ــة غـ ــهـ ألن اإلعــــالمــــيــــة، وصــــــــادر عــــن جـ ’’الــــــــبــــــــنــــــــدقــــــــيــــــــة« 

’’
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 îrketa Apple a
amerîkî piştî bend-
 ewariya 4-5 salan

 demjimêrên xwe yên zîrek
derxist holê. Navê dem-
jimêrê Apple Watch e. Kes-
 ên bikarhêner dikarin bi riya
 Apple Watch’a xwe li bazarê
pêdiviyên xwe bikirin. Her-

 wiha demjimêr çavdêriya
rewşa tenduristiya bikar-
hêner dike. Rayedarên Şîr-
 ketê diyar kirin ku hilberîna
 demjimêrê li ser daxwaza
 alîgirên wan û bi armanca
 nîşandana hêza şîrketê bûye.
 Biryara di demjimêra zîrek
de gelek programên kom-
 puterê û pêtiviyên teknîkî
 yên rojane werin bicih kirin.
 Bi wê armancê jî şîrketên

 weke BMW, Facebook,
Kontnintel Holdîngê jî mi-
 jûlî bicihkirina programên
 xwe di demjimêra Applê de
 ne. Nirxê demjimêrê ji 349
dolarê destpêdike lê pirs-
 girêka ku tê texmînkirin di
bikaranîna demjimêrê de der-
keve holê, ewe ku bi şarjê dix-
 ebite û şarxa wê jî bi tenê têra
 5 demjimêran dike. Çavkanî:
Hawarnet.net – Zanist û Te-
knolojî

 er ciwanî
 giyayekî

 şîn î narîn be, çav
 cotekî guliyên
 geş e bi serî ve.
Çav cotekî şa-
karan e, bi bilin-
 dahiya esmanan
 ve diçirise.
 Cotekî gewherên
 birqok e, taca
 evîn û spehîtiyê
 dixemilîne. Du
 pencereyên ron
in li gulistana gi-
yanê.
 Çav du rûpel in ji
 pirtûkeke pîroz,
 dagirtî bi peyvên
 qenc. Rastiyên
 jiyanê, sirrên dilî

 û razên derûnê bi
 tîpên nûranî tê de
hatine nivîsîn.
 Gelo ma ji çav
 diyartir, ji çav
 watedartir, ji çav
efsûnîtir çi ber-
 hemeke giyanî,
çi pirtûkeke es-
manî heye?
 Yek ji mucîzeyên
 çavan – wek

 berên bihadar –
 ew e ku ji hemû
 rengan peyda
 dibin. Hin çav
 mîna şevê reş in,
 hin şîn in nola
 feyrûz, hin jî
dişibin çavên ba-
 zan, wek yaqûtan
dibiriqin.
 Ebdullah Goran
(1904 – 1962)

 m kurd pirî caran dema fêkiyan dixwin, tiştê herî
 kêrhatî û derman naxwin û davêjin. Yek ji van jî TIRÎ
 ye. Dema em tirî dixwin tûvil (qaşil) û dindikên

 (sîsik , tov, bizir) wî tavêjin û naxwin. Di rastiya xwe de ew
 qaşil û sîsika yên herî bi sûd in, bi taybetî tirîyê reş, (an jî
mewîj).
 Tirîyê reş bi serê xwe wek dermanxanekê ye. Kesên diranên
 wan dest nadin, bila sîsika wê nehavêjin. Bila kevçîyek sîsik
û 2 kevçik mast an jî hingiv tev hev bikin û bixwin.
 Tirîyê reş ji bo tedawî penceşêrê pir bi fayde ye. Kesên
 kemoterapî û radîoterapî dibin, divê rojê fincanek mewîjên
 reş ên bi sîsik (pêwîst e sîsik baş bên cûtin) an jî gûşîyek tirî
bixwin.
 Tirîyê bi sîsik: 1- Pêşiya helîyana hestiyan digire 2- Beden
 û zêhnê bi hêz dike 3- Zixta bilind dadixe 4- Ji bo kewîna
 brînan, kezebê û bawîbûnê re dibe alîkar. 4- Qebizê hiltîne 5-
 Dil bi hêz dike, xwînê paqij dike 6- Vereşîn û dilxelandinê li
 cem jinên dugiyan disekinîne 7- Dibe alîkarê avêtina kevirên
nava gurçik an 8- Ava tirîyê reş wek şîrê dayikan e.
 1- Ji bo îshalê bisekinîne: Ji bo her qedehek çayê pelek dara
 tirî (ter anjî hişk ) bixin nav firaxekê bila sê kel bênê. 5-10
 deqîqan bimîne û biparzinin. Rojê 3 caran qedehek çayê jê

vexwin.
 2- Pela mêwê hişk hûr bikin, ku bû toz, wê tozê deynin ser
birînê.
 3- Pela mêwê ya ter deynin ser birîn û qûnêran, ewê edaba
nava wan bikêşîne û bikewîne.

ederasyona Futbolê ya Tirkiyê daxwaza tîma Diyar-
 bekirsporê bo guhertina navê tîma wan bo Amedspor
 qebûl kir. Ji vir pê ve tîma Amedê dê wek (Amed

SK) were naskirin.
 Tîma Diyarbekir Sporê ya Bakurê Kurdistanê ku di Lîga 2yê
ya Tirkiyê de dilîze daxwaz ji Federasyona Futbolê ya Tir-

 kiyê kiribû ku razî bibe li ser guhertina navê tîma wan bo
Amedspor.
Serokê As ê Amedsporê Nurullah Edemen ragihand daxwa-
 za wan ji aliyê Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê ve hatiye
 pesendkirin û got, êdî ew dê bi navê Amed SKê di lîgê de
 têbikoşin. Nurullah Edemen herwiha diyar kir ku rengê tîmê

 dê kesk, sor û spî
be.
 Tê zanîn ku,
Hikûmeta Tir-
 kiyeyê beriya
 niha navê kurdî
li Bakurê Kurd-
 istanê û Tirkiyê
 red dikir û navê
 malbat, bajar û

 gundan dikir tirkî, lê di çend salên dawî de dîsa gellek ji wan
navên kurdî li wan cihan hat vegerandin.

 i mîrneşînekê ji mîrneşînan, di demeke kevn û bûrî
 de, masîvanek belengaz û feqîr hebû,rewşa wî ya
 aborî pir teng bû, rojekê ji rojan derket ser karê xwe

û tora xwe avêt avê, li hêviya dana xwedê ma ku çend masi-
yan jê re bişîne, da wan bifiroşe û nanê kufletê xwe pê pey-
 da bike, piştî demeke dirêj bihûrî, masîvan tora xwe ji avê
 kişand, li nav geriya û dît ku çend masiyên bêbiha ketine
 tora wî de ,lê yek ji wan masiyan pir seyr û balkêş bû, ji xwe
 re got eger ez vî masî bibim bazarê, buhayê wî dirhemek e
 û ez tiştekî ji vê seyrbûna wî qezenc nakim, çima ez vî masî
 naxim sepeteke camînî de û nakim wek dîmenekê û diyarî
mîr nakim, ew ê ji kêmanî dînarekî bide min.
 Masîvan masiyê xwe yê seyr kir wek dîmeneke ciwan di
 hewdekî cam de û bir ji mîr re, dema xatûn, hevjîna mîr,
 ew masî dît, pir kêfa xwe jê re anî û ji mîr re got: Ev masî

 dîmeneke pir ciwan e eger tu deynî dîwana xwe. Masîvan ji
 mîr re got: Mîrê min, min ev masî aniye diyarî ji we re, ez
 bi hêvî me cihê kêfxweşî û rizamendiya we be, dema mîr dît
 ku masiyê wî seyr û ecêb e û bi dilê jina wî ye jî, bi dilekî
 xweş ji berdestkê xwe re got: Sed dînarî bide vî kesê qenc
 û birêz û hurmet, masîvan sed dînarên xwe birin, kêfxweş
 çû nav kufletê xwe, dilê jina xwe û zarokên xwe jî bi birina
 keresteyên xwarinê xweş kir, wî hizir kir ku her kesek ji
kufltê mala wî ji çi hez dike, ew tişt jê re bir.
 Jina mîr dît ku hevserê wê ev merdî û qencî bi masîvan re

 kir, pir qeherî û zivêr bû û ji mîr re got: Ev çi merdiya ne
 di rê de ye, buhayê masiyê wî li bazarê ne dînarek e te çû
 sed dînar dayê, divê tu wan diravan vegerînî, erê tu mîrî, lê
 tiştên ne di rê de nebaş in, mîr got ezê çawa vegerînim, jina
 wî jê re got: Tê bişîne pey masîvan, dema ew bê, tu dê jê
 bipirsî, masiyê te nêr e yan mê ye, eger wî ji te re got nêr e,
 tê bibêjî min yeke mê divê, eger wî got mê ye, tê bibêjî min
yekî nêr divê, tê bi vî şêweyî diravan vegerînî.
 Mîr şand pey masîvan, dema hat ew pirs jê kir, masîvan kenî
 û got: Mîrê min: Çendî aqilê we mezin e, hûn bîra her tiştî
 dibin, ta nêrbûn û mêbûna masiyan jî ne dûrî zanîna we ye,
ez dizanim tu vê pirsê dikî ji bo tu asta aqil û hişê min bi-
 zanî, bi xwedê mîrê min masî ne û di nav avê de ne, em wan
 digirin û difiroşin, me rojekê ji xwe nepirsiye, ev masî nêr
 e yan jî mê ye? Em kesên feqîr ne tenê feqîrê pereya ne, lê
 belê xwedê hişê me jî kêm daye, mîrê min: Hema xwedê
 hişê we yê şiyar û ramanên we yên kûr û dûr ji me re bihêle,
em ji xwedê tiştekî zêdetir naxwazin.
 Mîr nema dizanîbû çawa dê xwe ji vê danûstandinê derxe,
 û ditirsiya masîvan nêrbûn û mêbûna masî jê bipirse, mîr ji
 berdestê xwe re got: Sed dînarê dîjî bide vî kesê ku hurmeta
 mîran digire, masîvan sed dînarên xwe birin û çû, di rê de
 dînarek jê ket, zû xwe tewand û rahişte wî dînarî, maç kir û
danî ser serê xwe û vegerand bêrîka xwe.
 Jina mîr ev bûyer dît, ku çawa masîvan bi zîrekî xwe ji pirsa
 mîr ruha kir, ji hevserê xwe re got: Ev kesê ku te ev merdî
 pê re kir, ne hêja ye vê qenciyê, te dît çawa xwe kir koleyê
 dînarekî , ne got min du sed dînar qezenc kirine û bila ev
dînarê ketî ji feqîrekî re be, ku di rê de ji xwe re bibîne.
 Mîr bawer kir û careke dî bi gotinên wê daxbarbû û dîsa ket
 bîntengiyê, careke din şand pey masîvan û jê re got: Min
 nizanîbû tu ev qasçikûz û çavteng î. Berî ku mîr gotina xwe
 berdewam bike , masîvan got: Ez bawerim tu li ser rahiştina
 dînar û maçkirina wî dibêjî , mîrê min: Ez bi xwedê kim
 rahiştin û rêzgirtina wî dînarî, ne ji berbuhayê wî bû, lê ji ber
 dîmenê cenabê we li serbû, min nexwest wêneyê we li erdê
û li nav lingan bimîne û binpê bibe .
 Mîr careke dî li berxweket û ji berdestê xwe re got: Sed
dînarê dî jî bidê, û bang li niviskarê dîwanê kir û got: Bin-
 ivîse: (( Kesê aqilê wî ne ji kîsê wî be, dê her û her ziyan
para wî be)).

 esên ku rojane pakêtek çîpsên petatan
 (kartolan) dixwin, weke ku salane 5
lître rûnê xwarinê bixwin, ji xeynî zi-

 yanên xwê, şekir û rûnê ku di amadekirina
wan de tên bikaranîn.
 Piştî hewldaneke zêde, şîrketên çêkirina
çîps hejmareke zêde ya xelkê bi berhem-
 ên xwe ve girêdan da ku rojane berhemên
wan bixwin.
 Baca xwarina cîps ne hêsan e. Li welatekî
wek Amerîka li gor lêkolînekê, çîps mezin-
tirîn hokara qelewiya amerîkiyan e.
 Çîpsên kartolan yek ji hokarên jidayîkbûna
 zarokên lawaz û zeîf in û dema zarok ew
 dixwin bandor li ser geşbûn û saxlemiya
wan dibe.
 Lêkolîneke li Brîtanyayê jî dibêje, ew
 jinên ku bi rêjeyeke zêde kartolan di dema
ducaniyê de dixwin, bi qasî kişandina cig-
areyan ziyanê digihînin zarokên xwe.

 (Di vê helbestê de ez bersiva
 helbesta Seydayê Tîrêj ya tê de
 bi Quling re diaxive, bi zimanê
qulingekî didim.)

rê seyda qulingê te
Ji derdê we birîndar e
Nema jê tên fir û per-

waz
Peya bûye ji ezmana
Ji bîra wî neçû hêlîn
Biyanî pê reş û tal bû
Silavên ku te pêre şandin
Hilandin nav dil û cana
Li nava gund li rex pîrê
Quling hêlîn durist kirbû
Vegerya ser bi dilgermî
Nema çûye tu bêlana
Qulingê dilpepûk û jar
Ji ber fêlên di insana
Nema êdî divê barke
Ji ber serma zivistana
Welat hiştin bi xwînsarî
Berî dan wargeh û çolan
Xebat û erk û karberdan
Penaber man li kolana
Ji bîrkirne ku ew xelkên
Li rex wan in bi mêvanî
Welatê xwe bilind kirine
Bi xwêdan û bi xwîndana
Erê Tîrêj silavên te
Li ser çavên xwe min şandin
Bi bayê re belav bûne ,
Di gel beybûn û rîhana
Gihan Qadî gihandin
Şêx Seʹîd ê kal û Berzanî
Belavbûne li çarperçan,
Li gorî û li qurbana
Gihandin her kesê mêrxas
Welatparêz û dilpakan
Kesên can dan bi erzanî
Leheng û baz û şervana
Silavên te li Şêx-Meˈşûq
Li Qamişla birîndar kir
Li Nesreddîn û Mişʹel kir
Qelendayên li meydana
Li Qasimlo û Şerefkendî
Silavên te kirin jaro
Ji bo cane rewanpakan
Me da berdeng û fîxana
Li wan xortên bi ken hatin
Berûbendên di sêdaran
Şehîdbûne ji bo dozê
Bi destên wan neinsana
Gihan Dêrsim gihan Sason
Li mala Elyê Ûnis kir
Di zindanên kemalîstan
Gihan Mezlûm û doxana
Giha destê xebatkarên
Bi xam û peyv û tevbîrê
Gihan destê Musa Enter
Gihan Leyla jina zana
Birînên te gelek kûr in
Hevalê jîr û jêhatî
Gelo çawa dikarî tu
Bi şev razî ji berwana
ÇimaTîrêj bi erzanî
Te terxan kiriye jîna xwe
Buhara xweş bi kul bûrand
Ji derdên Mad û Mîtana

 ava ku
huner-
 mendê

kurd, Şivan Per-
 wer - ev stran
 got (nan nan

kanî nan…
 nan nan tine
 nan) min ji
 xwe pirsî:

 Gelo dibe ku demek bê nan bi carekê
re nemîne!!!??
 Wê gavê min ev yek bawer nedikir,
yan min nikarîbû bawer kiriba.
Sal derbasbûn, rojin bi ser me de ha-
tin bidestxistina nan tê de hinekî ze-
 hmet bû, em demjimêrin dirêj li ber
 dergehên nanpêjgehan radiwestiyan,
 sîpekên nanfiroş li ser milê me siwar
 dibûn û gelek sixêf û xeber ji me re
 didan bê ku em karibin deng bikin
çiku rêjîmê û hêzên ewlekariyê pişt-
 giriya wan dikir lê dawiyê me nan
bidest dixist ,ango nan hebû.
Ev giş li deverên kurdî di bin des-
 thilatdariya rêjîmê de dibû lê carekê jî
 ev stran nedihat bîra min ev çend meh
 ev stran di mejiyê min de deng vedide
 û li ser devê min şînhatiye heta di xew
de jî ez dubare dikim.
 Dayika min dibêje: kuro lawo çi bela
 te ye? te em gêjkirin bi vê stranê, ma ji
 nan pirtir !! ez li ( nan )dinerim: Dayê
 ma ev nan e ? û strana xwe berdewam
dikim.
Berî çinîna genim ji me re gotin (ar-
van li welêt kêm bûye lewma em ka-
 pekê dixin nav de ta ku têra gel bike)
 Me got: Xem nîne em dikarin çend
 mehan bibin dewar, ma em ji wan ne
çêtirin.
 Wê demê cîranê min ji min re got:
 Yaw nizanim çi bela pezê min e, vî
 nanî naxwin. Min gotê: Xuyaye bitir
 bûne . Meh derbasbûn û dema çinîna
 genim hat . Me got: Spas ji xwedê
 re îsal mûsim pir başe û bi hezaran
 tonê genim hatin çinîn nêzîk emê nan
bibînin.
 Genimê me tevde çû û nan nehat, li
 welatê genim li Rojavayê Kurdistan
 me naskir ku sedemê nebûna nan ne
kêmbûna arvan e, nûka em bi dewar-
bûna xwe hestiyan . Ya baş ez li stra-
 na xwe vegerim ……. nan nan kanî
nan…nan nan tine nan.

 Apple demjimêrên xwe yên
zîrek da nasîn

Diyarbekirspor bû Amedspor

Çîrokek folklorî- Masîvan Û Mîr  Pakêtek çîps bi qasî 5
lître rûn ziyanê dide

 

 Qulingê Tîrêj

 

 Tepisk
 

Nan nan kanî nan !!!?

Tirî bi serê xwe dermanxaneyek ye

 Şiyar Silêman 

Imran Yûsiv 
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Cegerxwînê Salihiyê

 

Bi xêra mîr Celadet Bedirxan zimanê me bûye zimanê nivîsandinê

 

 Barzanî û gengeşeya serokatiyê

 Qedrî Can, di Fistîvala Ciwanan ya Ciwanan de helbestek diyarî
Barzaniyê nemir kiriye

Ezîz Xemcivîn 

 Konê Reş
 elîlê Remo hevalekî min î pir delal,
 dihate cem min, ez diçûm cem wî,
me gelek roj û şev bi hev re bu-

 hirandine. Gelek mey di şevên tarî de ji
 Denê Diyalokên xortaniyê vexwariye. !!
 Me li ser pertûkên (Markis û Lênîn) qirik
 li hev zuha kiriye, Xelîl pertûkên Markis”
 (Capital) an jî Sermiyandarî” û her deh
 cildên “Hilbijartnên Lênîn” gelek avjenî di
 wan de kiriye; mirov çi pirs ji wî kiriba,
 dikarîbû bersiva te bi cidiyeteke hêja bida
 bi rastî jî me gelek rojên xweş bi hev re
 derbas kirin Xelîl ne tenê xwendakar bû,
 belê carcaran diçû bal Cengîzxanê Qirqatî
 û xwe fêrî fîkana bilûrê jî dikir..!! Carekê
 ji min re got: Kekê Ezîz ma tu ji xwendina
 pertûkên Cegerxwîn têr nabî?? Min gotê
 birayê Xelîl; peyvên Cegerxwîn, Cezîrî,
 Feqe û Xanî..hd gogikên xwîna min in; û
 heger ewan nexwînim wê dilê afrandinê
biraweste..!!
Rabû li min vegerand got: Ez jî ji Cege-
rxwîn hez dikim, lê divê merov helbes-
 tên gelekan bixwîne, min gote wî weke
 kê? Li min vegerand: Va ye mamostê
 min Cengîzxanê Qirqatî ne kêmî seydayê
 Cegerxwîn e!! Min gotê malneket; çawa
yekî wek seydayê Cegerxwîn heye û mi-
 let pê nebihîstiye..!! Got tu bawer nakî em
 ê sozekê ji wî bistînin û em li gel hev dê
biçin bal wî.. Me li hev kir, sozek ji Hel-
 bestvan Cengîzxan stand, û li ser soza xwe
em çûn mala Helbestvanê hêja!!
 Hîn tiliya min li ser morîka Zengil bû,
 derî vebû; Ya star; ez çi bibînim, bêtir ji
sed û pêncî Pisîkî* li hewşa apê me Cen-
 go bûn… Wa ev çi ne? Xelîl bişirî û got:
 Mamostê min ji Pişîkan gelekî hez dike.
Em hêdî hêdî derbsî hundir bûn lê ez ditir-
siyam ko pêlî çêlîkekê bikim. Rewşa hun-
 dir ji ya derve ne çêtir bû, Pisîkek sor li
 ber devê derî çêlîkên xwe şîr dida, û yekê
teriya xwe dialast, û yekê xwe bi Helbes-
 tvan difirkand. …. Di cih de mala Bircêt
 Bardo hate bîra min..!! Du Tembûr li ser
Dîwarekî û li kêleka wan du Bilûr û Kod-
 ek Tembûrê nîvkolayî ew jî li ser Serşoka
Ddê bû.. Li ser Palgehê Pertûkeke Cegerx-
 wîn bû; her awira min dikete tiştekî ji van
tiştan Xelîl ji dêvla wî ve bersiv dida.. !!
 Ev mamostê min Cengîzxan e, Helbestvan
 e û Tembûrekê xweş lê dide, Tembûran
çê dike, bilûrvan e, û berberiyê jî dike…
temam……. Ser çavan.
 Bi ser min de jî zîvirî û got ev jî Ezîz
Xemcivîn e, nuh dest bi danîna Helbes-
 tan kiriye, lê xwendevanekî jêhatiye,
 Pertûkên Cegerxwîn ên di nav destên me
 de baş xwendine… Gava behsa xwendina
Pertûkên Cegerxwîn bû apê Cengo qû-
 na-qûna bû, û xwest gotinê ji ser dagerîne;
 rabû Xelîl jê re got: Mamoste ka ji me re
 çend Helbestên Cegerxwîn bixwîne…
 Cengîzxan rahişt pertûkê û baş ji me re
xwend…
 Lê ez çûbûm ku li Helbestên wî bi xwe
guhdarî bikim li ser gotina Xelîl; tu nabê-
 jî Xelîl dixapand Helbestên Cegerxwîn jê
 re dixwendin û digot ev min nivîsandine!!
 Min xwendina wî birrî û jê re got: Apê
 Cengo ez hatime li Helbestên te guhdarî
 bikim? Ma rawestiyayî; wê çi bibêje; ji
 ber ji Xelîl re gotibû: “tu Helbestvan di
 pey Cegerxwîn re ji min pê ve kes nîn e,
 gerek Kurd min li Şikeftekê deynin, tenê
 Pelg û Pênivîsan ji min re bînin, û bêjin
apê Cengo tu bes Helbestan ji me re bini-
 vîsînî”…Berçavka xwe hinekî nizim kir û
 di ser çavîkan re bersiva min bi sistî da û
 got: Ez bi xwe Helbestan nanivîsînim, lê
      min Helbestên Cegerxwîn weke navê xwe
ji ber kirine…!!

rê Mîro! Bi xêra serhildan Botan giyanê kurd-
 perweriyê di hinavê bav û bapîrên me de hat
 çandin.. Erê mîr Celadet Bedirxan! Bi xêra

 ked û westa te, bi xêra Hawar û Ronahiya te, bingehê
 edeb û wêjeya kurdî ya nûjen, bi tîpên latînî li ber me
hat vekirin..
 Belê, bi xêra mîr Bedirxanê mezin, kur û neviyên wî,
 roja îro em xwe peyebilind di nav netewên cîhanê
 de dibînin; bi saya mîr Bedirxan yekemîn serhildana
 kurdî ya netewî destpêkiriye.. Bi saya kurê wî Miqdad
 Medhet Bedirxan, bingehê rojnamevaniya kurdî ji me
 re hatiye danîn û bi saya neviyê wî mîr Celadet Alî
 Bedirxan û Hawara wî, hîmê zimanê me hatiye danîn,
 zimanê me bûye xwedî alfabeyek xweser.. Zimanê me
ji axaftinê bûye zimanê nivîsandinê ku roja îro pirani-
ya kurdan bi alfabeya wî dixwînin û dinîvisînin.
 Erê, bi xêra herdu kovarên mîr Celadet Bedirxan;
 Hawar û Ronahî û Stêr û Roja Nû yên birayê wî
 Dr. Kamîran Bedrixan nivîskar û helbestvanên bejin
bilind di hola afirandin û çanda kurdî de hatin xuyaki-
 rin, mîna Cegerxwîn, Osman Sebrî, Qedrî Can, Hesen
 Hişyar..hwd. Hem jî bi weşana Hawarê re, helbesta

 kurdî ya nûjen bi pênûsa Mîr Celadet, Dr. Kamîran û
 Qedrî Can û kurteçîroka kurdî ya hunerî bi pênûsa Dr.
Nûreddîn Zaza serê xwe bilind kirin.
 Eger mirov li dîroka malbata Bedirxaniyan vegere û

 berpêl bike, wê bibîne ku Bedirxanî bi tevayî di sirgûn
 û zîvariyan de hatine kuştin û mirin.. Ev yek dihêle
 ku em navê wan bi tîpên zêrîn di dîroka gelê xwe de
 binivîsînin. Mîr Celadet yê ku gotiye: Miletên bindest
 heyîna xwe ji serdestên xwe bi du tiştan, bi du qeweta,
 du çekan diparêzin: Ol yek, Ziman dudo. Lê heke ola
 miletê serdest û bindest yek bibe, hingî çek yek bitenê
ye, û bend tenê ziman e.
 Mîr Celadet Bedirxan, bi vê helkeftê ji mîrzade
 Sînemxan Celadet Bedirxan re dibêjim: Ezbenî
 Sînemxan! Bav û bapîrên te bingehê kurdewariya
 resen ji bo me kurdan danîne û wek ku kurdan gotiye:
 Heçî berê gula zerê.. Ez jî, gulek ZER wek zerbûna
 roka ku di nav rengên ala me Kurdistanê de diçirisîne,
pêşkêşî cenabê te dikim. Her wiha silavên gerim ji ba-
jarê Cizîra Mîr Şeref û medreseya Mîr Evdal.. Ji Çi-
 yayê Cûdî û keleka Nûh pêxember.. Ji Melayê Cizîrî
 û Baxê Îrem.. Ji medreseya Sor û qutabiyên wê.. Ji
 Îsmaîl Ebû Elizê Cizîrî û afirandinên wî.. Ji Seqlanê
 Mema û peravê çemê Dicle.. Ji Çiyayê Herekolê
 Azîzan û pezkoviyên wê.. Ji Burca Belak û Şaneşînê..
ji te re pêşkêş dikim..

 i van rojan de gengeşeyek li
 ser nûkirina serokatiya birêz
Mesûd Barzanî geş dibe û hew-

 ildan ji aliyê hêzên rikber ve hene ku rê
li pêşiyê bigirin ku careke din serokati-
ya wî were dirêjkirin. Herwiha, hewil-
dan hene ku hêza serokatiyê û selahi-
yatên wî jî werin bisînorkirin.
 Bêguman tê gotin ku ev tev bi navê
 demokrasiyê û tirsa ji „dîktatoriyêtê“
 tên kirin. Ev hewildan tev di bin kirasê
 ku divê destûra herêmê were parastin,
tên pêkanîn.
 Ger li welatekî sîstem û çanda
demokratîk tune be, serok bi riya hilbi-
 jartinan û bi şêweyekî demokratîk jî
 were ser hikûm, ew dê bi demê re bibe
 dîktator. Ger bi xwe nebe dîktator, ew
 gelê, ku ji çanda demokrasiyê bêpar,
wê wî di dawiyê de bike dîktator.
Bêguman divê serok û dezgeha ser-
 okatiyê bi saziyên demokratîk, wek
parlemento û çapemeniyê, werin kon-
 trolkirin. Ger ev herdu sazî kar bikin
 dîktatoriyet nikare zû zû cih bigire.
 Bawer dikim li Kurdistanê, di van salên
 dawiyê de, hem parlemento û hem
 çapemenî bi şêweyekî baş dixwebitin
 û rola xwe ya kontrolkirinê, kêm-zêde,
pêk tînin.
 Li hember demokrasiyê û hêjayên wê,
 li hember destûra herêmê û zagonên
 wêstukura me ji mûyekî ziravtir e, lê
 gelo mirov dikare wisa bi çavên girtî
 li demokrasiyê û pêvajoya wê binêre?
 Gelo mirov dikare di vê dema wisa
 nazîk de wisa sere-sere li şert û mercên
ku xwe li Kurdistanê pêçandîn binêre?
 Demek hebû di sîstema sosyalîzmê de
 digotin divê herkes wek hev bin, ev
 yek jîpiştre di zanistiya siyasî de wek
 „wekeheviya kor“ hat binavkirin. Hebe
 nebe, navê vê demokrasiya ku ji lêvan
 danekeve xwar û şert û mercan nas
nake wê „Demokrasiya Kor“ be.
 Bawer dikim gumana me tevan tune
 ye ku, di pêvajoya demokrasiyê de,
Amerîka yek ji welatên xwedî te-
 crûbeyeke gelek dewlemend e. Bawer

 dikim wê gumana me tune be ku gelê
Amerîkî, di warê demokrasiyê de, gel-
ekî têgihiştî ye.
 Di makezagona Amerîkî de nehatiye
 diyarkirin ku nabe serokekî/e Amerîka
 ji 2 caran zêdetir bibe serok, tenê piştî
 şerê cîhanê yê duyemîn, di sala 1947
 de, bi zêde-xalekê (Twenty-second
Amendment (Amendment XXII. ser-
 rastkirina bîs û duyemîn) tê nîşandan ev
 yek. Serokê Dewletên Yekbûyî,George
 Waşington,du caran bûye serok û ev
 yek piştî wî dibe mîna kevneshopekê
 û cihê xwe di çanda Amerîka ya siyasî
 de digire. Piştî George Waşington her
 43 serokên Amerîkî, ji John Adams ta
 Barack Obama, an carekê an du caran
 hatine hilbijartin. Yanî kesekî ji George
Washington zêdetir serokatî nekiriye.
Gelo ji vê qaîdeyê re qet ti îstisna (ve-
jart) nebûn?
 32emîn serokê Dewletên Yekbûyî yên
 Amerîka Franklin Delano Roosevelt
 (1882-1945) di sala 1932an de cara
 yekem tê hilbijartin, di 1936an de cara
 duyem, di 1940an de cara sêyem û di
 1944an de cara çaremîn dibe serokê
 Amerîka. Yanî tê fêmkirin ku di Dîroka
 serokên Amerîka de Roosevelt ne tenê
 du caran lê belê 4 caran bûye serok û
gava serok bû çû li ser dilovaniya xwe.
 Ev tê wateya ku di demokrasiyên herî
 pêşketî de jî rewşên awarte nahêlin
mirov bi çavên kor û wek qaliban li zag-

 onan binêre û nahêlin mirov rêberên, ji
 qeyranan re dikarin bibin derman, wisa
rehet rehet bide aliyekî..
 Çawa Amerîka ji şerê cîhanê yê duyemîn
 wek hêza yekane û herî mezin derket û
 dîrokê îsbat kir ku partiyên opozisyonê
 di tawanbariyên xwe de neheq bûn û
 Roosevelt yek ji serokên Amerîka yê
 herî demokrat û herî serkeftî bû, wusa
jî dîroka Almanya, Adenauer weke se-
 rokwezîrekî demokrat û serkeftî binav
dike..
 Dubare dikim, serok û serokwezîr
 dikarin ji bo demên dirêj desthilatdar
bimînin û wê tirsa dîktatoriyet û to-
talîterîzmê nebe ger mekanîzmên kon-
 trolkirinê, mekanîzmên demokrasiyê
 ,wek parlemento û çapemeniyê kar
bikin.
 Ka em li şert û mercên ku Kurdistan îro
tê re derbas dibe binêrin:
Rewşa Aborî:
Rewş di qonaxeke xerab de ye. Nijad-
 perestên Iraqê pereyan li ser Herêmê
 dibirin û hewil didin bi vê metoda
 aborî xeniqandineke siyasî û civakî pêk
bînîn. Bazara dinyayê di rûyê Kurdis-
 tanê de digirin ku nekaribe petrola xwe
 bifiroşe, ji bo rêberên wê dakevin li ser
çokan û îtaeta wan bikin.
Iran û Tirkiyê nikarin bidesxisti-
 na Kerkukê û Şingalê li ser xwe de
 daqurtînin, hemû dolaban dizivirînin,
 hemû fenûfîtkên siyasî bikar tînin ji bo
van deskeftiyan pûçderînin. Gelo par-
tiyên opozisyonê (Yekîtî, Goran, parti-
 yên îslamî) van lîstikan dibînin? Gelo
 dizanin ku li her hêlê dafkên xeddar li
hember kurdistanê tên vedan? Heger ni-
 zanin divê şiyar bibin. Heger dizanin û
 dîsa jî welat, di vê dema dîrokî de,dehf
 didin ji bo bikeve vê çala ji gengeşeyan,
 wê demê qedera miletê me dikin qirika
şûşê ya teng de.
Rewşa Siyasî:
 Welat di şerekî dijwar de ye û xeter
 gelek mezin e. Daîş hêzeke dinyayî
 ye û xwedî îmkanên gelek mezin e.
Radîkalîzma (tundrewiya) olî bi nijad-

 perestiya erebî re dibin yek û herdu bi
 hev re dibin pêtek ji agir di rûyê gelê
 kurd de. Herwiha,ev hêz ji aliyê hêzên
 herêmî ve weke jokêr tê bikaranîn.
 Ev 20 sal in şûrê Demoklîs yê hêzên
 herêmî li ser stuyê gelê kurd bû, lê dîsa
 jî rêberên wê mêzîna siyasetê xweş
 bikar anîn û bi livên nazik karî welatekî
 bibe nîmûne bînin holê. Gelo wê ne
 cihê mixabiniyê be mirov rê bide vî şûrî
 careke din vî welatê ewqas hûr-hûr hatî
lêkirin bike tuneleke tarî de?
Rewşa Dîrokî:
 Sînorên Sykes Picot piştî salên dirêj
 diherfin û şansek mezin dikeve destê
 Kurdistanê ku bigihe sînorên xwe yên
 heqîqî, bigihe serxwebûna xwe. Piştî
 sed salan ji şer cara yekemîn e ku
 em dibin xwediyê Kerkûkê û digihin
 dewlemendiyên xwe. Cara yekemîn e
ku dewletên wek Amerîka îşaretan di-
 din ku dikarin serxwebûna Kurdistanê
qebûl bikin.
Heger emê dîsa, weke dema hilweşandi-
 na Imperatoriyeta Osmaniyan, bi
perçebûna xwe, sûdê ji fersendan wer-
negirin, emê kêşeyên piçûk (berjew-
 endiyên teng ên partiyan) bidin pêş û
 kêşeya netewî bikin qurban, wê demê
 dîrokê li çavên me binêre û bêje: „Hûn
 rêberên ji rê der in û weke milet we heq
nekiriye bibin dewlet“.
 Tê fêmkirin ku dema îro em tê de ne
nêzîkî dema ku serokê Amerîkî Frank-
 lin Delano Roosevelt tê de bû. Gelê
 Amerîkî bi xetera pêvajoyê dihesiya
 lewma 4 caran maf da serokê ku ji heq
dihat der û bi vî awayî jî karî biser-
bikeve.
 Ger em jî weke gelê Amerîkî şiyar bin,
 bi xetera li ser welat û gelê me de hatî
 bihesin, heta fersenda dîrokî ya bi dest
me ketî binirxînin, em dê bikaribin ser-
bikevin.
 Lewma, di demek wisa de serokatiya
 birêz Berzanî were dubarekirin ne li dijî
 demokrasiyê ye, girîngiyeke demê ye û
 bersiva herî rast
e ji şert û mercên nû re.

 edrî Can yek ji navên herî naskiriye di nav cîhana helbest û nivîsa kurdî
 de, ew bi xwe xelkê Bakurê Kurdistanê ye û jiyana xwe li Rojavayê
welêt debraskiriye û li Şamê koça dawiyê kiriye.

 Qedrî Can li Dêrika Çiyayê Mazî jidayik dibe, lê di derbarê sala jidayikbûna wî
 de çend nerîn di nav vekoler û nivîserên kurd de hene, 3 sal hatine danîn 1919,
1916 û 1911 lê piraniya nerînan sala 1911 an weku sala jidayikbûna vî helbest-
vanê kurd destnşîan dikin.
 Ji ber rewşa ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de tê jiyankirin Qedrî naçar dibe
 ku berê xwe bide binxetê û li Amûdê û Qamişlo mamostatiyê dike, piştre berê
xwe dide Şamê.
 Di 15ê Gulana 1932an de Qedrî Can di yekem hejmara kovara Hawarê de
 nivîsareke xwe belav dike, di sla 1936an de helbesta xwe ya bi navê (Reya Teze)
nivîsiye û li gor çend vekolerên kurd, ev helebsta pêşîn a nûjen û azad e di dîro-
ka wêjeya kurdî de, lewra navê pêşengê helbesta nûjen ya kurdî li wî tê kirin.
Mîna rewşenbîrên wê demê, Qedrî Can ne bi tenê helbestvan bû, di derbarê ji-
 yana wî ya siyasî de jî nakokî di nav nivîskar û vekolran de peyda dibe, nerîneke
 dibêje wê digel komunîstên Sûriye de kar kiriye, nerîna din dibêje ew endam bû
 di yekem partiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê de, ya din jî dibêje ew endamê
 komela Xoybên bû û nebûye endam ti partiyan din. Lê di sala 1957an de ew
diçe Moskoyê û beşdariyê di fistîvala cîhanî ya Ciwanan de dike û li wir helbes-
tekê diyarî Barzaniyê nemir dike ew jî bi navê “Serdarê Kurdan Barzanî” ye.
 Di sala 1959an de, desthilatdarên wê demê yên Sûriye Qedrî Can digirin û heya
sala 1961 de, di zindana Mezê ya Şamê de dimîne, her di vê mijarê de Cegerx-
wîn dibêje: “Qedrî Can du-sê caran derbasî zindana Mezê bûye.”

Qedrî Can çend pirtûk ji zimanên din wergerandiye û ew kirine Kurdî, û helbes-
ta wê ya Gula Sor dibe stranek û Ciwan Haco wê dibêje.
Di Tebaxa sala 1972an de li bajarê Şamê Qedrî Can koça dawiyê dike û li go-
 ristana
 Şêx Xalid li taxa Ruknedîn tê veşartin, ew bi xwe bavê du kur û keçekê bû:
Mizgîn, Şêrîn û Serwer.
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 Amerîka jî mûşekên xwe yên Patriot ji Tirkiyê
vedikişîne

 Dayikên Şemiyê ji bo
rojnamevanekî ciwan kom bûn

Îran qebûl nake ku Tirkiye herêmake aram çêbike

 ROJAVA- Herêmeke dewlemend û
miletekî perîşan

Rûdaw 

Peyama Amerîka bo kurdan: Bo xatirê şehîdan bibin yek

 îgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê Hisên
Emîr Abdulayan ragihand ku ew li dijî ava-

 kirina herêmeke aram in li Suriyê ji ber ku ev
yek binpêkirina serweriya axa Sûriyê ye.
 Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê û Berpirsê

 Pêwendiyên Îranê yên ligel Welatên Ereb û Afrîqa
 Hisên Emîr Abdulahyan ji televîzyona dewletê re
 axivî û ragehand: ”Parastina ewlekariya Tirkiyê
 bo me giring e. Lê belê pêkanîna herêmek aram li
 bakûrê Sûriyê, binpêkirina serweriya axa Sûriyê
ye.”
 Abdulayan amaje bi wê yekê da ku divê rêyek din
 bê dîtin û mafên nevdewletî neyên binpêkirin û got:
”Pêwist nake hewldan û planên wiha navçeyê aloz-
tir bike.”
 Çend roj beriya niha Cîgirê Serokwezîrê Tirkiyê
 Feridun Sinirlioglu ragehandibû ku ew dixwazin li
bakûrê Sûriyê navçeyek aram çêbikin û hêzên tun-
 drew derbixin, li şûna wan Artêşa Azad a Sûriyê
bicîh bikin.

 lîkarê Wezîrê Derve yê
Amerîka û nûnerê tay-
bet ê Obama di hevpey-

 maniya dijî DAIŞê de, Brett
McGurk bangek watedar li par-
tiyên siyasî yên Başûrê Kurd-
 istanê kir: Ji bo xatirê xwîna
şehîdan bibin yek!
 Brett McGurk, ku ji Tirkiyê
 derbasî Başûrê Kurdistanê bû,
 yekser çû ba alîkarê Sekreterê
 YNKê Berhem Salih û pê re li
 ser kirîza serokatiyê li Başûrê
Kurdistanê hevdîtin kir.
 McGurk li ser rûpela xwe

ya twîtterê peyamek wate-
 dar belav kir û got, ez niha li
 Herêma Kurdistanê me ji bo
 ku wan teşwîq bikim li dijî
 DAIŞê bibin yek û ev jî wefaya
 wan e li hember xwîna 1200
 pêşmergeyên şehîd. Terorîst ji
duberetiyê mifayê werdigirin.
 Roja 8ê Tebaxê nûnerê taybetê
Obama û şanda li gel wî, ser-

 dana bajarê Silêmaniyê kirin û
 ligel berpirsên YNKê û Tevgera
Goran civiyan. Şandê ji parti-
yên kurdî yên Başûrê Kurdis-
 tanê xwest ku pirsa serokatiya

 herêmê û arîşeyên navxweyî bi
hevgirtin çareser bikin û herwi-
 ha serokatiya Barzanî jî bo 2
salên din jî dirêj bikin.

merîka jî biryar da sîs-
 tema parastina hewayî
 û mûşekên xwe yên

Patriot ji Tirkiyê vekişîne.
 Wezareta Derve ya Amerîkayê
ragihand, heyama ku ji bo sîste-
 ma parastina hewayî û mûşekên
Patriot ên ku sala 2013ê bi fer-
 mana NATO li Tirkiyê hatibûn
danîn, Cotmeha îsal bidawî tê.
 Wezaretê eşkere kir ku êdî ew
rêkeftin nayê nûkirin lê ken-
 gê lazim bû dîsa Amerîka dîsa
 dikare wan mûşekan vegerîne
Tirkiyê û da zanîn, ev yek ji hi-
kûmeta Tirkiyê re jî hatiye gotin.
Çend roj berê Almanya jî bi-
 ryar dabû mûşekên xwe yên
Patriot, ku sala 2013ê bi ferma-
 na NATO li herêma Maraşê ya
Tirkiyê hatibûn danîn, vekişîne.
Almanya gotibû, êdî ti tehdî-

 dek li ser Tirkiyê nemaye
 lewma ew mûşekên xwe
yên Patriot ji Tirkiyê dibin.
 NATO bi hêceta ku Sûriye dê bi
 mûşekên Balistîk êrişî Tirkiyê bike,
mûşekên Patriot li wî welatî danîbû.

 Ew biryara hikûmeta Almanya
di medyaya nêzîkî hikûme-
ta Tirkiyê de wek nerazîbû-
 na li hember operasyonên
 Tirkiyê yên li dijî PKKê hat
nirxandin.

ayikên Şemiyê vê hef-
 teyê jî ji bo peyamnêrê
rojnameya Ogûr Gun-

 demê Ferhat Tepe kombûn ku
 di 28ê Tîrmehê sala 1993êyan
 ji aliyê leşkerên Tirk ve hatibû
 revandin û piştî 13 rojan termê
wî hatibû peydakirin.
Xizm û balbatên kesên wen-

 dayî ku weke “Dayikên
 Şemiyê” têne nasîn, di hefteya
 452yan ya çalakiya xwe de li
Stenbolê carek din kom bûn.

 Dayikên Şemiyê vê carê jî
 ji bo peyamnêrê rojnameya
 Ozgûr Gûndemê Ferhat Tepe
 hatine balhev. Dayik û bavê
 Ferhat Tepe jî di çalakiyê de
 amadebû. Dayika Ferhat Tepe,
 Zubeyde Tepe li wir axivî û got:
 ‘’Kurê min dema hate revandin
 19 salî bû. Rojnamevanek ciwan

 bû. Termê wî piştî 13 rojan li
 gola Xezer de hat dîtin. 22 sal
 bê hiqûqî û dadwerî di ser de çû.
 Piştî ku li ser doza wî re 20 sal
 derbas bû, me bi nivîza dozger
 zanî ku doza wî jiber dem hatiye
 betal kirin. Li vî welatî kujer

 nayên cezakirin, mexdûran ceza
dikin.’’
 Dayika Tepe bal kêşa ser
 bêhiqûqiya li Tirkiyê û got; jiber
 bavê wî gotiye ”kurê min ji aliyê
 dewletê ve hatiye kuştin, salek
cezayê zîndanê dane wî.”

 ojavayê Kurdistanê
 herêmeke dewlemend
û xwedî samaneke si-

ruştî ye û piraniya dahata we-
 latê Sûriyê ji navçeyên kurdî ye,
 lê xelkê wê heta niha ti xêrek ji
 van dahatan nedîtine û di nava
hejariyeke mezin de dijîn.
 Li gorî nerînên pisporên aborî,
derbarê dahata Rojavayê Kur-

 distanê, hatiye diyarkirin ku
 eger ev herêm serbixwe û aram
be, dikare xwedî dahateke tay-
 bet be, ji ber ku piraniya dahata
Sûriyê ji navçeyên kurdî ye.
Aborînasan dibêjin eger herê-
 meke serbixwe li vê deverê
 were ragihandin wê serkitinê
bidest bixîne.
 Rûbera Rojavayê Kurdistanê
 nêzîkî 24 hezar kîlometreyên
 duca ye. Hejmara nişteciyên wê
 jî nêzîkî 3 milyon û 500 hezar
 kes e, ku piraniya wan Kurd
 in, ligel hinek kemîneyên weke
Ereb û Aşûriyan.
 Endamê Komeleya Aborînasên
 Kurd li Sûriye Xorşîd Elîka
 ragihand: “Yedeka stratejîk a
 petrolê li Rojavayê Kurdistanê
9 milyar bermîl heye, ligel ber-
hemdana 235 hezar bermîl ro-
 jane, ku dibe bigihêje 3 hezar
bermîl rojane.”
 Xorşîd Elîka wiha got: “Bi ser

 de jî gaza Swêdîkê tenê di sala
2011ê de rojane gihişte 16 he-
 zar cêrên gazê, ku ev jî rêjeyeke
 bilind e li gorî Sûriyê bi giştî.
 Herwiha Rojavayê Kurdistanê
bi fosfat û çementoyê jî dewle-
mend e.”
 Li gorî Elîka, dahata firotina
 petrola Rojava jî digihêje 500
milyon dolar, bi wateya ku te-
vahiya dahatan, di salekê de, di-
 gihêje 10 milyar û 800 milyon
dolar.
 Ji aliyekî din ve, beşê çandiniyê
jêdreke dewlemend e ji bo herê-
 ma Rojavayê Kurdistanê, ku
zeviya çandiniyê digihe 18 he-
 zar kîlometreyên duca. Salane
 karîna berhemdana wê jî yek
milyon û 400 hezar ton genim e.
 Herwiha berhema salane ya
 pembo, li navçeyên Rojavayê
 Kurdistanê digihe 273 hezar
ton.
 Herwiha 15 milyon darên
 zeytûnan li vê herêmê hene, bi
 rêjeya % 23 ji tevahiya darên
zeytûnan li Sûriyê. Di her sale-
 kê de dahata berhema zeytûnan
 digihêje 750 milyon dolar û
 ya genim digihêje 372 milyon
 dolar û ya pembo digihêje 230
milyon dolar.
 Endamê Komeleya Aborînasên
 Kurd li Sûriyê Xorşîd Elîka

 wiha got: “Rêjeya berhemdana
 pembo bilind e, ligel kaletîka
 baş a vî pemboyî. Herwiha ev
 herêm bi genim, ceh û kemûnê
 jî dewlemend e, bi awayekî ku
rêjeya berhemdana genimê Ro-
javayê Kurdistanê % 45 ji ber-
hema Sûriyê ye.”
 Bi heman awayî samana avê li
Rojavayê Kurdistanê ji 10 ben-
 davan pêk hatiye û karîna wan
 a embarkirina 300 milyon metre
 duca heye, bi ser de jî 8 çem li
 wê derê hene, ji wan jî Xabûr,
Dicle û Ferat, ligel dehên he-
 zarên jêder û bîrên avê yên din
ên weke baran û çavkaniyan.
Tevaya dahata jêderên Roja-
vayê Kurdistanê ji petrol, çan-
 dinî û jêderên avê digihe % 55
ji tevaya hemû samana Sûriyê.
 Xorşîd Elîka wiha domand:
“Heta niha rewş ne aram e, lew-
ma weberanîn li Rojavayê Kur-
 distanê nîne, ji ber ku pêwîstiya
 weberanînê bi aramiya asayişî û
siyasî heye, lê hêj ev yek pey-
 da nebûywe, her ji ber heman
 sedemê sermiyanekî mezin ji
 Rojavayê Kurdistanê derket û
 hate revndin. Êdî ew çaverêyî
 rewşeke aramtir û baştir e ku
 careke din têkeve kar û derî ji
 sermiyanên
biyanî re jî veke.”

Ciwan
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 Ewropa bûye xewna ciwanên Rojava

er ku dem diçe, xort û gen-
 cên Rojavayê Kurdistanê
berê xwe didin dewlet û we-

 latên Ewropayê, helbet bi mebesta
 dîtina jiyaneke xweş, ku piraniya
 wan gencan berê xwe didin welatê
Almanyayê. Kurdên Rojavayê Kur-
distanê, êdî jiyana ku niha tê de der-
bas dibin diyar e nema tehemul di-
 kin, lewma ji welatê xwe derdikevin
û berê xwe didin xerîbiyê.
Derbarê sedemên koçberiyê Roj-

 nameya Ciwan dixwest ku ji nêzîk
 ve bîr û boçûnên xelkê Rojavayê
 Kurdistanê li ser vê mijarê nas bike,
lewma ev rapor hate amadekirin.

 Sozdar Mihemed dibêje ku ew ji
 neçarî ji welatê xwe bar dikin û
wiha berdewam kir:”Ti kes ji bi-

 rçîna namire, mebest jê reva me ne
 ji ber birçîbûnê ye, bi qasî ku ewlehî
 li bajarên me nema ye, bi dehan hêz
 li Rojavayê Kurdistanê çêbûne û
 eger kesek tê girtin, girtina wî lixwe
 nagirin, mirov dê çawa li vî welatî
 bijî, ku tu kes nîne parastina min û
malbata min bike.”
Her wiha Emîn Omer derbarê koç-
beriyê got: „Biryarên Partiya Ye-
 kîtiya Demoqratîk (PYD) sedemên

 sereke ne ji koçberiyê re, û biryara
herî bi bandor ew e, biryara leş-

 keriya bi zorê ya ku niha Rojavayê
 Kurdistanê bêyî xort û ciwan hiştiye,
 divê ev partî dev ji van kiryarên xwe
berde û bihêle ku Pêşmergeyên Ro-
 javayê Kurdistanê derbas bibin û êdî
xort nema ji welat derkevin.”
 Zehmetiyên ku penaber dibînin Di
 heyama çend mehên borî de ji vê
salê, hejmarek mezin û mezin Roja-
 vayê Kurdistan bi cih hiştine û berê
 xwe dane welatên Ewropayê, ku
 piraniya wan jî genc in. Ew gencên
 Rojavayê Kurdistanê, piraniya wan
 ji Başûrê Kurdistanê di riyên qaçax
 re berê xwe didin Tirkiyê, da ku ji
wir derbasî Yûnanistanê bibin.
 Welatiyekî wiha behsa çûna xwe
 bo Ewropayê kir:”Piştî em derbasî
Tirkiyê bûn, me rêkeftin ligel qaça-
 xçiyê xwe danî, helbet di riya avê
 re ji ber ku pereyê wê ne gelek e,
 li ser avê em hatin xapandin ji ber
 ku belemeya me(qeyik) tenê 25 kes
 diketin nava wê de, lê wî zêdetir ji
 30 kesî lê siwarkirin û vê yekê hişt
ku em bin av bibin, ta ku polîsê Yû-
 nanê bi hawara me ve hat. Me gelek
zehmetî dît.”

Berya çend rojan komeke pena-
 berên kurd, ji xeniqandinê xelas
bûn, ji ber ku 40 kes di nava bele-
 meyek biçûk de bûn, ku dixwestin
 biçin Yûnanistanê, lê belemeya wan
 rastî kêşeyekê hat. Ev kêşe yek ji
kêşeyên ku rastî penaberên Roja-
 vayê Kurdistanê û Sûriyê tên, ji ber
ku derbasbûna Yûnanistanê tenê xe-
 laskirina qonaxa yekemîn e ji çûna
wan ya Ewropayê.
 Çare çi ye Rojavayê Kurdistanê
 niha rastî xetereke pirr mezin tê, ji
ber ku demografiya deverê tê guher-
tin û Ereb li şûna kurdan bi cih di-
 bin. Heta niha ti kes bi cidî li ser vê
pirsgirêkê ranewestiya ye, çi ji Tev-
 geha Civaka Demoqratî Tev-Demê,
 ku ew ji aliyê xelkê Rojava ve bi vê
mijarê tê tawanbarkirin, çi Encume-
 na Niştîmaniya Kurdî ya ku milet jê
re dibêje ev yek ji encama lawazbû-
na ENKSê ye. Li ser vê babetê ser-
 kirdeyekî tevgera Kurdî wiha got:”
 Çare ew e ku Partiya PYDê ya xwe
dibîne parêzvan dev ji kiryarên xe-
 rab berde û dest bi diyalogê ligel
 Encumena Niştîmaniya Kurdî bike
 û bendên Rêkeftina Dihokê cîbicî
bike.”

H
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Ciwan

 Tevgera Ciwanên Kurd ofîsa xwe li
Başûrê Kurdistanê vekir

Li Bakurê Kurdistanê şer û pevçûn berdewam dikin

 Rêjîma Esed li Şamê
120 kes kuştin

 HELEB - Lîreya Tirkiyê
şûna ya Sûriyê digire

Komela Faris nexweşan bêberamber
 derman dike

Bi amadebû-
 na şandeke fermî ji

 Encumana Niştimanî
 ya Kurd li sûriyê (ENKS)
 û nûnerên aliyên siyasî û
 kesayetiyên rewşenbîrî û

 civakî, roja
Duşema borî Tevgera Ci-
 wanên Kurd (TCK) ofîsa
 xwe ya herêma kurdistanê
vekir.
Bi vê helkeftê hin ji siyas-

etmedarên Rojavayê Kurd-
istanê hêvî kirin ku ber-
 firehbûna kar û çalakiyên
 TCK bandoreke erênî li ser
 bizava ciwanên Rojavayê
Kurdistanê bike.
Serokê ENKS Ibrahîm Biro

  pîrozbahiya vekirina ofîsê
 kir û daxwaza piştgiriya
 tevgerê kir da bikaribe bi
 berdewamî pêş bikeve û
herdem geş û çalak bimîne.
 TCKê dibêje, ku heta niha
 wan karekî baş li Rojavayê
 Kurdistanê pêşkêş kiriye
 û ew dê li ser xebata xwe
berdewam bin.
 Hêjayî gotinê ye ku TCK,
saziyek xortan û serx-
 ixwe ye. Di sala 2005an
 de hatiye damezirandin, û
yek ji pêkhateyên damez-
rênerên ENKS ye.

 i Bakurê Kurdistanê şer û pevçûn di navbera hêzên Tiriyeyê
û gerîlayên PKKê de berdewam dikin.

 Li navçeya Şemzînan a Colemêrgê şer û pevçûnan dîsa dest
 pê kirine û li Taxa Êrde ya Şemzînan di navbera gerîlayên PKK û
 hêzên taybet ên Tirkiyeyê de pevçûn derket û di encamê de welatiyek
birîndar bû.
 Herwiha li çend taxên bajêr xendek hatina kolandin û Pira Nêrduş
 a di navbera Şemzînan û Geverê de jî hatiye hilweşandin û ji ber vê
yekê çûnûhatina navçeyê zehmet bûye.
 Herwiha Parlamenterê HDPê yê Colemêrgê Adem Geverî jî da zanîn
jiyana gundiyên Şapatana Şemzînanê di metirsiyê de ye.
 Hejmarek zêde gundiyên Şapatanê ku nifûsa wê nêzîkî hezar û 500
 kesî ye, ji ber tirsa êriş ji aliyê hêzên taybet ên Tirkiyeyê û êrişên
 firokeyan ve ber bi çiyayan ve çûne. Tê gotin gerîlayên PKKê çend
 xalên kontrolê niha danîne ser rêya Şapata û tevihiya kontrola gundî
jî di dest gerîlayên PKKê de ne.
Herwiha Li ser rêya bajarên Dêrsîm-Xarpêtê hêzên PKKê xala piş-
kinînê danîn û kamyonek şewitandin.
 Hêzên PKKê li ser rêya Dêrsîm-Xarpêtê li nêzîkî gundê Temirtaxê yê
 girêdayî navçeya Mêzgirê, rê girtin û kamyonek şewitandin û şofêrê
kamyonan jî girtin.
 Hat ragihandin li navçeya Kanîreşa Çewlîgê di bin wesayîtek leşkerî
 de mayîn teqa û di encamê de 3 leşkerên Tirkiyeyê jiyana xwe ji dest
dan û 6 leşker jî birîndar bûn.
 Li nêzîkî gundê Hacilar ê ser bi Kanîreşê ve rê hat girtin. Piştre ji bo
rê vekirine leşkerên Tirkiyeyê ber bi cihê çalakiyê çûn.
 Dema leşker ber bi cihê çalakiyê ve diçû di bin wesayîteke leşkerî

de mayîn teqa.
 Parêzgarê Çewlîgê Yavuz Selim Koşger ragihand di encama bûyerê
de 3 leşkeran jiyana xwe ji dest dan û 6 leşker jî birîndar bûn.
 Hat gotin piştî bûyerê hêzên ewlehiya Tirkiyeyê li herêmê dest bi
operasyoneke berfireh kirin.
Li Bakurê Kurdistanê şer û pevçûn berdewam dikin
 Li Bakurê Kurdistanê şer û pevçûn di navbera hêzên Tirkiyeyê û
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 Hejmarek zêde gundiyên Şapatanê ku nifûsa wê nêzîkî hezar û 500
 kesî ye, ji ber tirsa êriş ji aliyê hêzên taybet ên Tirkiyeyê û êrişên
 firokeyan ve ber bi çiyayan ve çûne. Tê gotin gerîlayên PKKê çend
 xalên kontrolê niha danîne ser rêya Şapata û tevihiya kontrola gundî
jî di dest gerîlayên PKKê de ne.
Herwiha Li ser rêya bajarên Dêrsîm-Xarpêtê hêzên PKKê xala piş-
kinînê danîn û kamyonek şewitandin.
 Hêzên PKKê li ser rêya Dêrsîm-Xarpêtê li nêzîkî gundê Temirtaxê yê
 girêdayî navçeya Mêzgirê, rê girtin û kamyonek şewitandin û şofêrê
kamyonan jî girtin.
 Hat ragihandin li navçeya Kanîreşa Çewlîgê di bin wesayîtek leşkerî
 de mayîn teqa û di encamê de 3 leşkerên Tirkiyeyê jiyana xwe ji dest
dan û 6 leşker jî birîndar bûn.
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mayîn teqa.
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 omela Faris a Xêrxwazî
 sozname bi hejmarek ji
 doktorên Girkêlegê re girê
daye derbarê çareserki- r i n a

 nexweşan bêberamber.Komela
 Faris a Xêrxwazî sozname bi
 girûpek ji doktorên bajarokê
Girkêlegê re girêdan ji bo çare-
 serkirina nexweşên dest-teng û
 hewcedar bêberamber. Wê ev
 karê mirovahî ji roja Şemiyê de
 (15 Tebaxa 2015) dest pê bike.
Ew doktorên xwebexş pirên co-
 reyên tay betmendan di nav wan
de hene. Wan doktoran amade-
bûna xwe ji alîkariya çareserki-
 rina nexweşan re bêberamber
 tekez kirine . Wê ew nexweş
 bi pîlêtin taybet ku wê ji aliyê
Komela Faris ve bêne nîşan bib-
 in, piştî ku rewşa wan ya civakî
 û tenduristî li berçavan bê girtin.
Hêja ye gotinê ku doktorên xwe-
 dane ber alîkariyê taybetmendên
 van nexweşiya ne: Nexweşiyên
 hinavan û dil – Nexweşiyên guh

 û bêvil û gewriyê – Nexerşiyên
jinan – Nexweşiyên çerm –
 Neştergeriya giştî – Nexweşiyên
 hestiytan – Nexweşiyên mîzê
 – Taqîkirin – PizîşkiyaGiştî.
 Tê zanîn ku armanca Komela
 Faris ew e ku alîkariya desteng
û hewcedaran û alîkariya mal-
 batên nexweşan û yên xwedan
 pêdiviyên taybet û pêkanîna ser
hejmarên tendurustî û civakî.

irokeyên re-
 jîma Suriyê li

 ser taxa Duma ya
Şamê de bombe ba-
 randin û di encam de
 piraniya wan zarok
û sivîl 120 kes ha-
 tine kuştin, 300 kes
jî birîndar bûn.
 Firokeyên rejîmê
 doh nava rojê li
 taxa Dumayê ku
dikeve bakurêroja-
 vayê paytex  Şamê
bombebaran kir. Ri-
 wangeha Suriyê ya
Mafê Mirovan rage-
 hand ku firokeyan
 taxa di destê hêzên
opzîsyonê de bom-
bebaran kir û di en-
 cam de piraniya wan
 xelkê sivîl, 120 kes
 kuştin û 300 kes jî
birîndar bûn.
Rewangehê di-

 yar kir ku di nava
 kuştiyan de zarok û
jin jî hene.
 Ajansa Reutersê jî
 bi zarê çavkaniyek
 ji artêşa rejîmê ev
 agahî piştrastkir û da
 zanîn ku êrîş li dijî
 hêzên opozîsyonê
pêk hatiye.
 Şahidên rûdanê jî

 dibêjin firokeyan
 Duma bombebaran
 kirin û xelk piştî
 bombebaranê çûn
 ku di bin xirbeyan
 de mirî û birîndaran
 derbixin lê wê gavê
 carek din êrîş pêk
 hatin û gelek kes di
 vê êrîşa duwem de
 mirin.

omîteya Sûriyê ya Guher-
 tina Pereyan ya dijbereya
 Sûriyê biryar da ku li şûna

lîreya sûrî, lîreya tirkî li de-
 verên di bin kontrola dijbereya
de li Helebê bê bikaranîn.
Komîteya Sûriyê ya Guher-
 tina Pereyan dibêje ev biryar
 ji bo birina fişarê li ser aboriya
 Hikûmeta Sûriyê ya dijbereyê
hatiye dayîn.
 Tevî rexneyên ku li biryarê

 tên girtin û tevî ku heta niha
 hikûmeta demkî ya dibereya
 Sûriyê ev biryar nesepandiye,
lê bi gotina endamên komî-
 teyê, dê ev gav ketina rêjîma
 Sûriyê zûtir bike, lewma dest
 bi cîbicîkirina vê biryarê hatiyê
kirin.
 Li deverên Helebê yên di bin
 kontrola dijbereya Sûriyeyê de
êdî bi lîreya tirkî mûçeyên kar-
mendan tên dabeşkirin.

T.C.K
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Serok Barzanî 2 salên din dimîne serok

 iryar hat dan, ku Se-
rokê Herêma Kurdis-

 tanê Mesûd Barzanî
heta dema lidarxistina hil-
bijartinê di kursiyê sero-
katiyê de bimîne.
 Encûmena Şura ya Herêma
 Kurdistanê îro 17ê Tebaxê
biryar da ku kursiyê Sero-
 katiya Herêma Kurdistanê
 piştî roja 19ê Tebaxê vala
 namîne û dê serokê niha li
ser erkê xwe berdewam be.
 Li gor birayara Encûmena
Şura ya Herêma Kurdis-
tanê, Serokê Herêma Kurd-
 istanê Mesûd Barzanî bi
 hemû desthilatên xwe ve
dê li ser erkê xwe di kur-
 siyê Serokatiya Herêma
Kurdistanê de bimîne.
 Li gor vê biryarê, Barzanî
heta lidarxistina hilbijar-
tina dahatî bi hemû des-
 thilatên xwe ve di kursiyê
seroaktiyê de dimîne.

Encûmena Şura ragi-
 hand: “Biryara me hem
 biryareke şêwirî ye û hem
jî gerek were cîbicîkirin.”
Hat ragihandin, Encûme-
na Şura ya Herêma Kurd-
 istanê di bersiva daxwazên
Serokatiya HerêmaKurd-
istanê û Serokatiya Par-
 lamentoya Kurdistanê de
 û li gor benda 9 a yasaya
 hejmar 14 a Encûmena
Şura ya Herêma Kurd-
 istanê ya sala 2008an ev
biryarstandiye.
 Encûmena Şura li gor
yasaya hejmar 13 a ya-
 saya Wezareta Dadê ya
 sala 2007an ji aliyê îdarî ve
 ketiye ser Wezareta Dadê
 ya Herêma Kurdistanê. Ev
 encûmen erk, kar, armanc
û pêkhateyên wê li gor ya-
 saya hejmar 14 a yasaya
 Encûmena Şura ya Herêma
 Kurdistanê ya sala 2008an

 dubare
 hatiye rêxistinkirin û karên
xwe cîbicî dike.
 Encûmena Şura ya Herêma
 Kurdistanê ji 3 pêkhateyên
 yasayî û îdarî yên Desteya
 Serokatî, Desteya Giştî û
 Dadgeha Îdarî pêk tê ku erk
 û fermanên vê encûmenê
pêk tînin.

 Li gor yasaya Encûmena
Şura ya Herêma Kurdis-
 tanê, Desteya Giştî ya vê
 encûmenê şêwir û nêrîna
 yasayî ya xwe li ser wan
 mijaran dibêje ku ji aliyê
wan wezaret û fermange-
 hên negirêdayî bi Wezareta
Dadê ve arasteyê
 wê tên kirin.

T
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تزايدت خالل األشهر القليلة الماضية ظاهرة 
الهجرة في غرب كوردستان بشكل كبير، مع 
تباين ملحوظ بالنسبة لألسباب ما بين أزمة 
األوضاع االقتصادية والمعيشية المتردية التي 
يعيشها أبناء شعبنا في الداخل، إلى السياسة 
من  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  تتبعها  التي 
الشباب  واعتقال  اإلجــبــاري  التجنيد  فــرض 
ناشطين  بــحــســب  ــورد-  ــكـ الـ والــنــاشــطــيــن 
أداء  الى ضعف  إضافة  كــورد-  وسياسيين 
الحركة السياسية الكوردية، وفقدان األمل لدى 
بصيص  وجود  لعدم  نتيجة  بالبقاء  الشباب 
الــكــوردي.  الــصــراع  توحيد طرفي  فــي  أمــل 
والمثقفين  الساسة  التقت  »جوان«  صحيفة 
الــتــالــيــة:  اآلراء  لــهــا  ــان  ــ وك ــن،  ــي ــي واإلعــالم
الكوردستاني-  الديمقراطي  الحزب  سكرتير 
ــا، ســعــود مــال يـــرى بـــأن مــا يجري  ســوري

هو  الهجرة  حالة  من  الكوردية  المنطقة  في 
هذه  من  جدا  منزعجون  ونحن  أسفنا  محل 
منها  عديدة،  أسباب  الحالة  ولهذه  الحالة، 
شعبنا  يعيشها  التي  المتردية  المعيشة  حالة 
الخوف  في كوردستان سوريا، كذلك جراء 
وفقدان األمان ودخول اإلرهاب إلى مناطقنا 
بكل أشكاله، لذلك ال يجد الشعب األعزل إال 
الهجرة أمامه كحل يراه مناسبا للنجاة بحياته . 
التجنيد  ــرار  ــ ق فـــرض  إن  مـــال:  ــاف  ــ وأضـ
دورا  لعب  الكورد،  الشباب  على  اإلجباري 
السوري  والنظام  الهجرة،  مسألة  في  مهما 
إلفـــراغ  ممنهجة  بــطــريــقــة  عــمــل  الـــذي  ــو  ه
كما  الكورد،  سكانها  من  الكوردية  المنطقة 
أن المشاكل الي تمرت بها الحركة السياسية 
المواطنين،  هــجــرة  أســبــاب  مــن  الــكــورديــة 
واضحة  نضع سياسة  أن  استطعنا  لو  ألننا 
وحقيقية تلبي طموحات الشعب ألمكن الشعب 
عنها«. ــاع  ــدف وال أرضــه  على  الصمود  مــن 
 وأردف سكرتير الـ PDK-s »في ظل هذه 
الكارثة والتغيير  الهجرة نرى بوضوح حجم 
الكوردية،  للمنطقة  الذي حصل  الديموغرافي 
ويحصل  يــوم  يأتي  أن  من  نتخوف  ونحن 
نطالب  أن  وهو  للفلسطينيين،  حصل  ما  لنا 
على  نحصل  وال  الــوطــن  إلــى  الــعــودة  بحق 
بهذه  يقومون  الذين  من  .وأتمنى  الحق  هذا 
إلى رشدهم ويضعوا  يعودوا  أن  السياسات 
 .« مناطقنا  عن  للدفاع  أخوتهم  يد  في  يدهم 
للمجلس  اغا  جل  محلية  عضو  قال  ــدوره،  ب
»بعد  مشو:  العزيز  عبد  الــكــوردي،  الوطني 

التي رأى فيها  السورية  الثورة  بزوغ شمس 
بصورة  ــكــورد  وال الــســوري  الشعب  عموم 
المسلوبة  الــحــقــوق  نيل  فــي  األمـــل  خــاصــة 
حكمهم  عقود  خالل  البعثي  النظام  قبل  من 
النظام  أن  حــصــل  الـــذي  أن  إال  ــفــاشــي،  ال
فيها  حــيــد  الــتــي  اللعبة  يلعب  كــيــف  عـــرف 
المباركة،  الثورة  الكورد من خاللها عن هذه 
الــكــورديــة ».  ــراف  ــ وبــمــســاعــدة بعض األط
النظام  أن»  ــى  إل حديثه  فــي  مشو  ــار  وأشـ
الكوردية  المنطقة  يدير  اللحظة  إلى هذه  بقي 
ــيـــان،  ــاشــر فـــي كــثــيــر مـــن األحـ بــشــكــل مــب
ــل إلـــى هــذه  وبــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، أوكـ
المناطق  بعض  ــإدارة  بـ الــكــورديــة  ــراف  األطـ
التي  و  الممنهج،  التهجير  سياسة  وانتهاج 
سكانها«.  مــن  الــكــورديــة  المنطقة  أفــرغــت 
بينما يرى الناشط السياسي حسام اسماعيل 

بأن »تفاقم حالة عدم استقرار الوضع األمني 
بشكل عام أثر سلبا على الوضع الدراسي في 
الجامعات والتعليم في المدارس، كذلك غياب 
الثقة من جانب المواطن الكوردي بما يسمى 
كان  والــتــي  الــكــورديــة،  السياسية  بالحركة 
للطاقات  الحاضنة  تكون  أن  المفروض  من 
في  المباشرة  العوامل  واضمحالل  الكوردية 
باإلضافة  الــوطــن،  أرض  على  الــنــاس  بقاء 
ــاري من  االجــب التجنيد  قــانــون  ــى صــدور  إل
كبير  بشكل  أثر  والــذي  الذاتية،  اإلدارة  قبل 
وانعدام  الكورد،  الشباب  هجرة  ظاهرة  في 
في  النضوج  عــدم  جانب  إلــى  العمل  فــرص 

الوطني والقومي لدى األفراد كحالة  الشعور 
أيضا«.  األسباب  جملة  من  كانت  اجتماعية 
العربي  الحزام  قرار  :إن  اسماعيل  وأضــاف 
كما  منحاه،  أخــذ  قد  عقود  منذ  الــذي صــدر 
الماضية،  القليلة  أراده أصحابه في السنوات 
ألنه على الرغم من صدوره منذ عقود عدة لم 
يثني الكورد عن نضالهم وتشبثهم بأرضهم 
طيلة هذه األعوام، فقد كان قرارا صادرا على 
الورق فحسب، ولم يتسنى له التطبيق بصورته 
الماضية،  القليلة  ــوام  األعـ فــي  إال  الكاملة، 
فالكورد باتوا أقلية في مدنهم، مما أثر بشكل 
كبير في مسألة الدفاع عن مدنهم وأراضيهم . 
يقول محمد شريف برهك عضو محلية جل 
التي  والمراحل  الكورد  لتاريخ  بالنظر   : اغا 

مر بها سنالحظ بأن هذا الشعب لم يستطع 
يستغل  أن  تاريخه  من  كثيرة-  مراحل  في 
فرصا عديدة كان يمكن من خاللها أن يصل 
أن  مــن  يتمكن  لــم  غالبا  لكنه  حقوقه،  إلــى 
واالتفاقيات  الدولية  الحلقات  في  نفسه  يرى 
التي جرت في المنطقة، كذلك لم يستطع أن 
يكون يدا واحدة في غالب األحيان حتى بدى 
الكورد،  بها  يعرف  صفة  والتناحر  الشقاق 
 . الفرص  الكثير من  السبب في ضياع  فكان 
الهجرة  لظاهرة  بالنسبة  بــرهــك:  وأضـــاف 
الكوردية فال شك أن  المنطقة  بها  التي تمر 
التاريخ يعيد نفسه، لقد عمل البعث الكثير من 
المحاوالت لتهجير الكورد من مناطقهم فعمد 
يفلح  لم  لكنه  العربي،  الحزام  مشروع  إلــى 
طيلة العقود الماضية، والغريب في األمر أنه 
المنطقة  في  الثورات  هذه  كل  قامت  أن  بعد 
النظام  ومنها  كثيرة،  أنظمة  عــروش  وهــزت 
السوري، رأينا كيف تم هذا المشروع بشكل 
ربما لم يتوقعه النظام نفسه، ومن المؤسف 
الكوردية  السياسية  الحركة  تــرى  أن  حقا 
حجم الكارثة وال تحرك ساكنا فهي مشغولة 
بخالفاتها الداخلية في الوقت الذي تتطلب منها 
المسؤولية  من  قدر  على  تكون  أن  المرحلة 
تجاه  والــوطــنــي  القومي  بــالــواجــب  والــقــيــام 
تهاجر  لم  الناس  أن  الكارثة، وبتقديري  هذه 
نتيجة الفقر بل بسبب األزمة السياسية وعدم 
وجود أي أمل يمكن أن يكون سببا للبقاء . 
ــادر عــكــيــد، رئــيــس تــحــريــر صحيفة  قـــال قـ
سيما  وال  المواطنين  من  الكثير  لجأ  بوير: 
الهجرة  إلى  األخيرة  اآلونــة  في  الشباب  فئة 
ــان بــاتــجــاه الـــدول  ــوردســت ــن روجـــآفـــا ك م

المجاورة، وخاصة اقليم كوردستان وتركيا, 
على  جاهدين  منهم  الكثير  يعمل  هناك  ومن 
أوربــا  إلــى  الــهــجــرة  وتكاليف  ثمن  تأمين 
التي  بالمخاطر  محفوفة  شرعية  غير  بطرق 
الموت.  األحيان  أغلب  في  نتيجتها  تكون  قد 
طابور  أمام  »الوقوف  أن  الى  عكيد  وأشــار 

الفرن للحصول على ربطة خبز تشتريه بعرق 
جبينك, أشرف من الوقوف - اإلنسان المقتدر 
الذي ترك وطنه - في طابور المخيم للحصول 
من  والشتائم  اإلهانات  وتلقي  األرزاق,  على 
قبل منظمي الدور في تلك المخيمات« مضيفا 
تشتيت  أهمها  تأكيد..  بكل  وخيمة  النتائج   «
التي  العوائل  هي  كثيرة  البالد,  بين  العوائل 
زالت  وال  بلدان,  وأربعة  ثالث  بين  تشتتت 
فقدت  الــشــمــل«, وأخـــرى  ــم  تنتظر وهــم »ل
الــالوصــول,  طــريــق  فــي  أبنائها  مــن  بعضا 
يفقه من  تنتظر أخرى رحمة مهرب ال  بينما 
عمله سوى دوالراتــه التي ال يعرف من أين 
المهاجرة«. العوائل  هــذه  جمعتها  وكــيــف, 

» ظاهرة اهلجرة األسباب والنتائج » وجهات نظر ... !!

ــي الــتــعــلــيــل  ومـــــن هـــنـــا، وفـــ
العلمي  والتقصي  كما  البسيط 
الــتــخــصــصــي والــمــمــنــهــج في 
البيئة  وانعكاسات  كما  مظاهر 
والنمط المعيشي كتفسير للحالة 
والــتــي  ــد،  جــدي مــن  المعيشية 
فرضت وأفرزت / حينئذ / نمطا 
لتلك  اجتماعيا   _ اقــتــصــاديــا 
الــمــجــمــوعــات خــاصــة بــعــد أن 
مرحلة  البدئي  اإلنسان  تجاوز 
الــمــشــاع وأخـــذ بــالــتــدرج يميز 
 ، المحيط  عــن  ويفصلها  ــه  ذات

الغامضة  المواقف واألمور  ولتتركبه مزيج من األسئلة كما 
لكل شيء  العبادية  الطقسية  نوع من  ايجاد  الى  دفعته  التي 
وقف أمامها عاجزا عن التفسير والتعليل ، وهنا ومن دون 
الخوض في مضمار التنظير وفي تجاوز وإن كانت لآلن غير 
كظاهرة  الطوطمية  عن  اإلبتعاد  ثم  ومن  البعد  في  متكاملة 
وكأنموذج  شديد  ..وباختصار  مشابه  أو  ومعجزة  خارقة 
بحثي وأيضا مختصر في تعميمية شبه متكاملة وكما أسلفت 
في القسم األول من هذا السرد، فان دراسة المثل الكوردي 
التالي وسرديات القصة توحي بال شك بأنها بقايا شفاهية 
ألسطورة / أساطير تراكمت واختزلت العمق المفاهيمي للجذر 
الميثولوجي الرافدي، ومنها يمكننا بالتالي التركيز كما واعتبار 
هكذا انماط من السرديات كمالمح تشي بذاتها كنوع من بقايا 
بميثولوجيا  تعريفه  يمكن كإصطالح  ما  أو  التراثية،  الذهنية 
بالد الرافدين وتحديدا الكوردي منه كونه / هذا السرد وإن 
وجدت تقاطعات له مع ثقافات شعوب أخرى / إال أن الجانب 
أسبغه بخصوصيته  فقد  وبالتالي  طاغيا  بقي  منه  الكوردي 
المجتمعية الواضحة ، ومن هنا وبالعودة الى المثل الكوردي 
 / / تاڤك ژه تاڤي بهاري هيچايه زير و زيڤي خوراساني 
وتقول القصة : في قديم الزمان وفي إحدى الممالك ، كان 
هناك / كه جل _ گوري / يعمل راعيا وذات ليلة حلم حلما 
وفي الصباح الباكر كلما واجه أحدهم وبعد السالم يقول له: 
بماذا  لي  قل  هيا  قائال:  ذاك  فيسأله  بحلم  أمس  حلمت  لقد 
حلمت ؟! إال أنه كان يدير له ظهره ويسير، وشاع الخبر في 
المملكة بأن / كه جل / قد رأى حلما ولكنه يرفض البوح به 
ووصل األمر الى مسامع الملك الذي استدعاه وطلب منه أن 
يروي له حلمه، ولكنه أبى وهدده بالحبس وأمام عناد الراعي 
نادى الملك على حراسه وأخذوه ورموه في قعر الزنزانة .. 
سوى  الجميع  نسيه  وقد  بالراعي  والسنون  األيــام  مضت 
والتي كان جناحها يطل  الوحيدة  الملك  ابنة  األميرة  إطاللة 
على المعتقل مباشرة وبالعودة الى الملك والمملكة هذه فقد 
كانت تربطه معاهدة مع ملك مملكة مجاورة وذي سطو وقوة 
الملك مطامح واضحة في ضم هذه  لذلك  منه، وكان  اكثر 
المملكة اليه، ولكنه كان يقف حائرا امام عهده مع ملك تلك 
المملكة، استشار وزراءه فدله واحدهم على امر: أن يبعث الى 
الملك بوفد ومعهم لغز ما فإن حلها وأجاب عليه الملك أجاب 
وإال فأنه سيعزل وتصبح مملكته مدينة تابعة الى المملكة . 
أعجبت الفكرة الملك وأوعز لمستشاريه بالتنفيذ .. قدم الوفد 
الى المملكة واستقبلهم الملك بحفاوة بالغة، ومضت ثالثة أيام 
على الضيافة فطلب رئيس الوفد لقاء الملك وأبلغه تحيات ملكه 
وأيضا الشرط مع اللغز الذي برفقته فإن استطاعوا معرفتها 
استحقاقهم  من  يصبح  ايضا  جلبوه  وما  مملكتهم  صانوا 
.. مملكتهم  تابعية  من  تصبح  والمملكة  معزول  فأنه  وإال   ..
.. ؟!  الــــشــــرط  او  ــز  ــغـ ــلـ الـ ومــــاهــــو  الـــمـــلـــك:  قـــــال   
اللون  نفس  من  فرسان  معنا  مــوالي  الــوفــد:  رئيس  قــال   
والحجم والعمر وكأنهما توأمان واحد رهوان واآلخر بركيل 
 ... أيام  ثالثة  الرهوان خالل  أيهما  لنا  تحددوا  أن  ونريدكم 
جميعا  ولكنهم  مملكته  وحكماء  وجهاء  مع  الملك  اجتمع 
واستقبلته  مهموما  جناحه  الى  رجع   .. الجواب  عن  عجزوا 
ابنته الوحيدة ولكنه لم يعرها اهتماما .. دخل غرفته، ولكنها 
اللغز وشرط  أصرت ان تدخل ولم تدعه إال وقد روى لها 
ولم  األميرة  الى  انتقل  بــدوره  والهم   .. الظالم  اآلخر  الملك 
تستطع ارلنوم مطلقا ومع تباشير الفجر كان الضجر والقهر 
/ كه  المطل على زنزانة  الشباك  نال منها كثيرا ففتحت  قد 
جل / فإذا به يتمشى وما أن لمحها حتى بادرها بالسؤال 
مستفسرا عن ضجرها فقالت: لم يبقى لي سوى انت والسؤال 
!! .. أصر عليها وهو يقول: خاتون ال تيأسي !! لكل داء دواء 
ولكل سؤال جواب .. قالت له إال لغز الملك الظالم وعينه على 
مملكة والدي ؟! .. سألها : قولي ماهو اللغز ؟ ... وسردت له 
التفاصيل وهي تكاد أن تجن .. قال لها : حلها سهل جدا !! .. 
كيف سألت األميرة .. أجاب: ال .. ليست بهذه البساطة ؟! .. 
عليك أن ترفعي ثوبك الى مافوق الركبة وبعدها سأعطيك 
الجواب .. تافه .. حقير .. سافل .. سأنادي الجنود ليقطعوك 
في  جارية  ستصبحين  وانت  يمنع  ال  قاطعها:   ... إربا  إربا 
قالت في  ثم  تطلعت حواليها وفكرت   .. الجديد  الملك  قصر 
نفسها / هو في تلك الحفرة ومن يعلم فقد يموت فيها وفي 
كل األحوال سأزيح ثوبي لربما يكون عنده الحل / .. وبالفعل 
رفعت ثوبها الى الركبة .. قال لها / كه جل /: قولي لوالدك أن 
يضع الفرسان في مكان منعزل ويقطع عنهما األكل والشرب 
ليومين كاملين وبعدها عليه ان يستدعي أمهر فارسين عنده 
الساقية  ماقبل  الى  فرسا  منهما  واحد  كل  ليركب  ثم  ومن 
الفالنية بحوالي األلف خطوة ولينكز كل فارس حصانه في 
الساقية  سيعبر  الرهوان  الحصان   .. الساقية  ويعبرا  سباق 
بينما البركيل سيقف ليشرب الماء .. هرعت األميرة الى غرفة 
ابيها وأيقظته وهي تشرح لوالدها ماقاله / كه جل / وبالفعل 
نفذ الملك األمر بالحرف وفي اليوم الموعود وبالضبط قطع 
ليشرب  اآلخر  تباطأ  فيما  توقف  الساقية من دون  الرهوان 
لرئيس  وقال  البركيل  بلجام  وأخذ  الملك  تقدم  وهنا  الماء 
الوفد قل لملكك بأن هذا الفرس هو بركيل .. عاد الوفد الى 
المملكة وأخبروا ملكهم ولكنه لم يهنأ إال بضم تلك المملكة 
جديدا  وفــدا  يرسل  أن  مستشاروه  عليه  أشــار  جديد  ومن 
ومعهم إنائين من الذهب الخالص وقد طعمتا بأحجار نادرة 
... ومن جديد  وثمينة جدا وبطرز وفسيفساء يخلب األلباب 
وكالعادة وبعد مضي ثالثة أيام ، تقدم رئيس الوفد من الملك 
يوجد  ملكي معرفة هل  يطلب  يقول:  اإلنائين وهو  له  وقدم 
شيء أغلى من هذين اإلنائين ؟! أرجو الجواب خالل ثالثة 
 ... مملكتنا  الى  وستضم  مملكتك  ستخسر  فأنك  وإال  أيام 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع...

من دون سياسة وإن كانت في صميمها .. سياسة
 وليد حاج عبدالقادر 

خاص لصحيفة)           (

 ريبورتاج: حمزة همكي

لو استطعنا أن نضع سياسة واضحة وحقيقية تلبي طموحات الشعب ألمكن الشعب 
’’من الصمود على أرضه والدفاع عنها”. ’’

’’

الفرن ’’ طابور  أمام  الوقوف 
للحصول على ربطة خبز تشتريه 
بعرق جبينك, أشرف من الوقوف 
ترك  الذي  المقتدر  اإلنسان   -
المخيم  طابور  في   - وطنه 
وتلقي  األرزاق,  على  للحصول 
قبل  من  والشتائم  اإلهانات 
منظمي الدور في تلك المخيمات

خاص لصحيفة)           (



10 جوان

أفتتاح مبنى مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية 

هداف كوردستان : اإللتزام هو سر نجاحي بيلباو يحصد السوبر اإلسباني ويحطم حلم السداسية التاريخية لبرشلونة  

رشيد حمكمور وفريق نوروز السويسرية بنشيتش تتوج بلقب كأس تورونتو للتنس

 حــصــد فـــريـــق أتــلــتــيــك 
السوبر  كأس  لقب  بيلباو 
اإلسباني لكرة القدم ألول 
كاملة  عاما   31 منذ  مــرة 
التعادل  اقتنص  أن  بعد 
برشلونة  مضيفه  ــام  أمـ
ــكــل مــنــهــمــا في  بــهــدف ل
الــلــقــاء الـــذي أقــيــم مساء 
االثنين على ملعب »كامب 
ــة اإليـــاب. ــي جــول نـــو« ف
وحقق بيلباو اللقب بفضل 
ــذهــاب  ــقــاء ال ــي ل فـــوزه ف
نظيفة  ــداف  ــ أهـ ــة  ــع ــأرب ب
برشلونة  أحـــالم  ليحطم 
في تحقيق حلم السداسية 
ــه  ــع مــدرب ــة مـ ــخــي ــاري ــت ال
ــويــس إنــريــكــي  ــحــالــي ل ال
بعد أن نجح في إحرازها 
بيب  األسبق  المدرب  مع 
ــوال بــيــنــمــا فــاز  ــ ــواردي ــ ج
في  الثاني  باللقب  بيلباو 
.1984 عــام  بعد  تاريخه 
ليونيل  األرجنتيني  تقدم 

ــة في  ــون ــبــرشــل مــيــســي ل
تعادل  بينما   43 الدقيقة 
الدقيقة  في  أودريز  أرتيز 

برشلونة  لعب  بينما   74
طرد  بعد  العبين  بعشرة 
الدقيقة  في  بيكيه  جيرارد 

أيضاكيكي  وتعرض   56
ســـــــوال العـــــــب بـــلـــبـــاو 
ــي الــدقــيــقــة 86. لــلــطــرد ف

المباراة كانت في مجملها 
والمتعة  ــارة  ــاإلث ب حافلة 
ألقى  برشلونة  أن  خاصة 
بكافة  ــلــقــاء  ال ــة  ــداي ب ــي  ف
المتاحة  الهجومية  أوراقه 
لويس  الثالثي  بمشاركة 
وبيدرو  وميسي  سواريز 
األمامي  الخط  قيادة  في 
وراكيتيتش  انييستا  مــع 
ــودة  ــ ــ ــس وع ــتـ ــكـ ــوسـ وبـ
ــاع. ــدفـ ــادة الـ ــي ــق بــيــكــيــه ل
برشلونة  فريق  ان  يذكر 
اإلسباني حقق لقب بطولة 
كــأس الــســوبــر األوربــيــة 
لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــي 
تاريخه، معادال رقم ميالن 
بالفوز  القياسي،  اإليطالي 
على مواطنه إشبيليا بطل 
الدوري األوروبي يوروبا 
ليغ في مباراة دراماتيكية 
بعد  أهـــــداف   )4-5( بــــ 
ــد فـــي الــعــاصــمــة  ــمــدي ــت ال
. تيبليسي  ــة  ــجــورجــي ال

ــد الـــقـــادر طه  عــب
ــادي  ــ ن العـــــب   ..
عفرين  و  الجهاد 
سابقا  الشرطة  و 
في  مقيم  حاليا   ,
العراق  كردستان 
نادي  في  يلعب  و 
ــذي  ــ ــي الـ ــ ــت ــ ــراي ــ ب
دوري   فــي  يلعب 
الممتاز  كردستان 
ــرة الــــقــــدم . ــ ــك ــ ل
ــد الـــقـــادر في  عــب
موسمه الثالث في 
كردستان  دوري 
ــز  ــركـ ــمـ ــق الـ ــ ــق حــ
الثالث في الدوري 
مع فريقه في أول 
موسم , و من ثم 
لــقــب الــهــداف في 
ــر مــوســمــيــن  ــ آخـ
صـــرح ل جــريــدة 
ــأن هذا  جـــوان : ب

النجاح يأتي بداية 
بالتوفيق  من الله 
و من ثم بجهوده 
ــة  ــ ــي ــصــ ــخــ ــشــ ــ ال
ــى  إضــــــافــــــة إلــ
االســــــتــــــقــــــرار 
ــي و  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
الــــمــــعــــنــــوي و 
االلتزام بالتمارين 
. ــات  ــب ــدري ــت ال و 
أما عن طموحاته 
لنا  كــشــف  ــد  ــق ف
العديد  يتلقى  أنه 
مــــن الـــعـــروض 
أندية  من  داخلية 
دهـــوك و زاخــو 
بــيــشــمــركــة   و 
اربيل و خارجية 
مــن فــريــق نــزوة 
لكنه  و  العماني  
البقاء  بين  متردد 
. ـــل  ـــيـ ــرحـ ــ ال و 

العدد )2( السنة االوىل  أواسط آب  2015

 1961 مواليد   ... حمكمور  رشيد 
في  المعروفة  الشخصيات  مــن 
محافظة الحسكة بخبرته الرياضية 
فريق  ديريك  في  مؤخراأسس   ,
نوروز يضم العديد من الناشئين 
ــات . ــئ ــف والـــشـــبـــان بــمــخــتــلــف ال
 2015 آذار   21 بتاريخ   : يقول 
لشهداء  تكريما  الفريق  أسست 
بقاء  على  منه  الحسكة و حرصا 
ــاضــة حــيــة على  ــري ــاضــة ال ــري ال
لكنه   , الناشئة  البراعم  عند  األقل 
حاجة  و  اإلمكانات  قلة  يخفي  ال 
من  ــدعــم  ال إلــى  الملحة  الــفــريــق 

و  اإلعالمية  التدريبية   الناحية 
خاصة في هذه الظروف الصعبة .
من  فئات  اربعة  يتضمن  الفريق 
و  شــبــاب  و  ناشئين  و  ــال  أشــب
ــارب عــددهــم 120  ــق ي رجـــال و 
تدريبي  برنامج  لديهم   , العــب 
الــتــدريــبــات  يــخــوضــون   , منظم 
الخميس  و  الثالثاء  و  األحد  أيام 
مباراة  فلديهم  الجمعة  يوم  أما   ,
ــام الــســبــت  ــ ــا و أيـ ــب ــال ــة غ ــ وديـ
. المسبح  في  بتمارين  يقومون 
 و هم مستعدون ألي معسكرات 
او مباريات حتى خارج ديريك .

أحــــــرزت الــســويــســريــة 
لقب  بــنــشــيــتــش  ــدا  ــن ــي ــل ب
للتنس  ــو  ــت ــورون ت ــأس  كـ
انسحاب  بعد  للسيدات 
هاليب  سيمونا  الرومانية 
في المباراة النهائية األحد.
وانسحبت هاليب المصنفة 
الثانية من المباراة النهائية 
في  أقيمت  التي  للبطولة 
النتيجة  كانت  عندما  كندا 
بنشيتش  لــتــقــدم  تــشــيــر 
ــر.  و3-صــف و7-6   6-7
ألحقت  بينشيتش  كــانــت 
عالميا،  األولــى  بالمصنفة 
األمريكية سيرينا ويليامز، 
في  متوقعة  غير  هزيمة 
نــصــف الــنــهــائــي بــالــفــوز 
و4-6.  5-7 عــلــيــهــا 
األمريكية  النجمة  حافظت 
على  ولـــيـــامـــز  ــا  ــن ــري ســي
ــدارة  ــ ــي صـ ــ مــوقــعــهــا ف
التصنيف العالمي لالعبات 
الــتــنــس الــمــحــتــرفــات في 
االثنين  الصادرة  نسخته 
بفارق كبير، رغم هزيمتها 
النهائي  قــبــل  ــدور  ــ ال فــي 

ــة تــورونــتــو. بــبــطــول
التي  وليامز  وتحتل 
ــطــوالت  ــب ــال ــازت ب ــ ــ ف
أقيمت  ــتــي  ال ــالث  ــث ال
حتى اآلن من بطوالت 
ــالم«  ــ »جـــــرانـــــد سـ
األربع الكبرى لموسم 
ــدارة  ــصــ ــ ال  ،2015
 11821 بـــرصـــيـــد 
نقطة، وتليها الروسية 
ــا  ــوفـ ــارابـ ــا شـ ــ ــاري ــ م
ــز الــثــانــي  ــرك ــم فـــي ال
نقطة.  6036 برصيد 
وتـــقـــدمـــت كــــل مــن 
فوزنياكي  كــارولــيــن 
بليسكوفا  وكارولينا 
موجوروزا  وجاربين 
ــدا على  ــ مـــركـــزا واحـ
ــة  ــي ــصــرب حـــســـاب ال
التي  ايفانوفيتش  أنــا 
تراجعت ثالثة مراكز.
السويسرية  وقــفــزت 
التي  بينسيتش  بليندا 
سيرينا  على  تغلبت 
ــو، من  ــتـ ــورونـ ــي تـ فـ
الـــمـــركـــز الــعــشــريــن 

حوار مع المخرج السينمائي زنار علي
التهاب الكبد الفيروسي- ب الكوردي ذاك اإلنسان الذي اعتاد أن يكون منفيا في وطنه، يحمل في قلبه الوطن 

كي  يتخلص من هاجس االغتراب فيعيش هو ووطنه الغربة معا،  لينشد الكوردي 
على أنغام »طنبوره« آالمه الالمتناهية فيخلقان معا هو والوطن إبداعا ال حدود 
له إال حدود الروح، وتشاء األقدار أن يحمل الكوردي جعبته وقصائده وموسيقاه 
من منفى إلى منفى، ليطرز وجه العالم بالفرح هو الذي ال فرح في قواميس حياته، 
واليوم سوف نكون مع اسم من آالف األسماء الكوردية التي تحمل  معها حب 
الحياة حيثما حل بترحاله، متنقال بين مدن الجزيرة السورية ودمشق واستانبول 
في رحلة قسرية ربما لن تنتهي  قريبا ...انه زنار علي الذي اختار الفن السابع، 
ربما الن الطنبور وحده لم يعد يفي بالحاجة فكان البد من الصورة والصوت 
والموسيقا وكافة الفنون األخرى مجتمعة في  فلم سينمائي، آمال أن تصل الرسالة ..
ــدة  ــ ــري ــ ــي واســـــــــم قـــــــــراء ج ــ ــم ــاســ ــ ب بـــــك  ــب  ــ ــرحـ ــ نـ ــي  ــ ــل ــ  - زنـــــــــار ع
ــان واإلنــــســــان؟ ــنـ ــفـ ــو تـــعـــرف الــــقــــارئ عـــلـــى زنــــــار عـــلـــي الـ ــ جـــــــوان. ل
 في البداية أهال وسهال بكم وبجريدتكم الموقرة.. اسمي زنار علي. من مواليد 
)أجانب( محافظة الحسكة، ابن بيئة ريفية، ترعرت ونشأت في أجواء عائلة بسيطة 
ميولها علمانية. قضيت جزء من مراهقتي في القامشلي . من ثم قررت أن انتقل 
إلى الشام »دمشق« وأنا في السابعة عشر من عمري بقصد االستقرار والعمل 
في  استقراري  بعد  واإلمكانيات.  الفرص  لي  توفرت  حال  في  الدراسة  وإتمام 
دمشق بدأت أتعرف على الوسط الفني بشكل تدريجي.. لم يكن الفن غريبا عني 
ولم أكن غريبا عنه بحكم الميول الفنية التي كانت تشترك بها العائلة. فمثال والدي 
كان يمتلك حسا عاليا في سرد الرواية وإلقاء الشعر. وأخي األكبر كان مغنيا 
وملحنا صدر له كاسيت غنائي في منتصف الثمانينات وأخي اآلخر كان رساما. 
ساعدتني كتابتي في دمشق على أن أتعرف على مثقفين وكتاب وأدباء ومخرجين 
وغيرهم نشرت لي مؤخرا العديد منها في المواقع اإللكترونية وبعض من الصحف. 
ــال ؟ ــمـ ــم األعـ ــ ــة والـــبـــدايـــات وأه ــي ــراف  - لـــو تــحــدثــنــا عـــن تــجــربــتــك االحــت
أولى تجاربي العملية في الوسط الفني كان عام 2000 مع شركة الخاني لإلنتاج 
الفني . للعالمة الشهير األستاذ موفق الخاني معد ومقدم برنامج من األلف إلى الياء. 
ــرب إلـــيـــك ؟ ــ ــ ــا األق ــجــده ــا ت ــهـ ــمــت بــتــنــفــيــذهــا وأيـ ــي األعـــمـــال ق ــا هـ  - مـ
بالنسبة ألهم األعمال وأقربها لي كل األعمال التي شاركت بها وساهمت بها هي 
مهمة بالنسبة لي على الصعيد الشخصي. سواء عرضت تلك األعمال أو لم تعرض. 
- شاركت في مجموعة أغاني أطفال من عام 2000 إلى 2008 بدمشق مع شركة 
الخاني لإلنتاج الفني: ألبوم طائر النورس - ألبوم سر الحياة - بصفة مدير إنتاج 
ومنها مساعد مخرج ساهمت في عشرات األعمال اإلعالنية بصفة مساعد مخرج. 
- شاركت في ديكور وإكسسوار مسلسل )قطوف من الرفوف( بدمشق والذي تم 
عرضه في دبي عام 2000 - شاركت في مسلسل )أبيض أبيض( بدمشق الذي تم 
عرضه في عدة محطات عربية .عام 2001 شاركت بصفة عضو في فريق إدارة اإلنتاج 
أطفال  أعمال  و  إعــالنــات  و  ــا  درام بين  تنوعت  كثيرة  أعمال  في  شاركت   -
منها   2005 عــام  إلــى   2001 عــام  مــن  بدمشق  ميديا  ــر  ــوي آرت شــركــة  مــع 
يزن  ذي  بــن  سيف  مسلسل  ومــعــارك  المتنبي  طيب  ــو  أب مسلسل  مــعــارك 
قــنــاة سبيستون  لــألطــفــال عــلــى  بـــوي  نــيــو  ــودة -وأعـــمـــال  بصفة مــراقــب جـ
آرتــويــر.  اســم  تحت  مــخــرج  اإلعــالنــيــة بصفة مساعد  األفـــالم  مــن  والــعــديــد 
ســــــوى( ــا  ــ ــن ــ ــل ــ ك  ( لــــفــــرقــــة  ــات  ــ ــب ــ ــي ــ ــل ــ ك عــــــــدة  فــــــي  شــــــاركــــــت   -
الـــــــــــكـــــــــــورديـــــــــــة؟ أعـــــــــمـــــــــالـــــــــك  عــــــــــــن  مـــــــــــــــــــاذا    -   
وكوردستان  كــوردســات  الكورديتين  للمحطتين  وثائقية  ــالم  أف عــدة  عملت 
فلما   13 تــركــيــا  ــي  ف أعــمــالــي  ــن  م  ،)karwanê rojava( بــعــنــوان   TV

الكردية  العشائر  عن  الكردية.  باللغة   TRT6 قناة  على  عرضهم  تم  وثائقيا 

شعرية  لقصيدة  كليب  وفيديو  إخـــراج(  و  )سيناريو    2013  -2012 عــام 
وثائقي  فلم  ــدي  ل حديثا   -   2013 ــراج(  إخــ و  )سيناريو   )  xemperîn(
 2014 إخـــراج(.  و  )سيناريو   )rewşa mirovan( دقيقة   )30( الصحة  عن 
ــة؟ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــب ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ــس ــ ــ ــم ــ ــ ال طـــــــــمـــــــــوحـــــــــاتـــــــــك  هـــــــــــــي  مـــــــــــــا   -
طموحي أن أعالج من خالل أفالمي وبرؤية فنية تلك األيديولوجيات التي أثرت 
 . كورديتي  لتاريخ  خالدة  بصمة  أصنع  أن  على  وأسعى   . اإلنسان  على  سلبا 
ــم تـــأخـــذ مـــداهـــا. ؟ ــا الــســيــنــمــا الـــكـــوريـــة لـ ــم ــن يــتــســاءل ل ــك مـ ــال ــن  - ه
لعدة أسباب، منها عدم وجود كيان كوردي موحد مستقل، ونتيجة تسلط وقمع 
لمنتجين  بحاجة  أنها  إلى  باإلضافة  الكوردية.  للقضية  االستبدادية  الحكومات 
حقيقيين ليسوقوا األعمال الناجحة للجهات المختصة والمعنية في العالم بأحسن 
صورة وأفضل أداء. وإنشاء قنوات فضائية كوردية مستقلة تهتم بشؤون الدراما 
والسينما الكوردية على مدار السنة . حسب رأيي في حال أتيحت هذه الفرص 
للسينما الكوردية ستصنع زلزاال ثقافيا وثورة للقضية الكوردية حينها ستصل 
لمستوى هوليود و بوليود بدون مبالغة . متمنيا للسينما الكوردية مستقبال مزهرا 
؟  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ وأعـــــــــمـــــــــالـــــــــك   مــــــشــــــاريــــــعــــــك   -   
)سيناريو  بهما  التصوير  بــدأ  سيتم  فــرصــة  ــرب  أقـ فــي  قــصــيــران  فلمان   
و«المكتوم«  دقيقة   )20  --15  ( ــة«  األحــذي »عــقــارب  بــعــنــوان  ــراج(  إخــ و 
الــحــيــاة«  قــبــل منتصف  بــعــنــوان »غــــروب  ــة طــويــلــة  ــ دقـــائـــق  وروايـ  )7 (
والــــســــيــــنــــاريــــســــت.  الـــــمـــــخـــــرج  ــي  ــ ــلـ ــ عـ زنـــــــــــار  لـــــــك  ــرا  ــ ــ ــك ــ ــ - ش
الـــنـــجـــاح. دوام  لـــكـــم  أتـــمـــنـــى  جـــــــوان  ولــــجــــريــــدة  لـــكـــم  ــرا  ــ ــك شــ  -

األول  السبب  /ب/  الفيروسي  الكبد  التهاب  يعد 
منظمة  تقدر  إذ  العالم.  في  المزمنة  الكبد  ألمــراض 
العالم  في  للفيروس  الحاملين  عدد  العالمية  الصحة 
الذين  بنحو 400 مليون شخص، وعدد األشخاص 
تعرضوا للفيروس بأكثر من ملياري شخص. كما أن 
نحو مليون شخص يموتون سنويا بسبب مضاعفاته.
المخموج،  الــدم  طريق  عــن  /ب/  الــفــيــروس  ينتقل 
ــدام الــمــشــتــرك  ــخــ ــ ــت ــرة الـــمـــلـــوثـــة، واالســ ــ ــاإلب ــ ك
ــرات الــحــالقــة،  ــفـ ــل: )شـ ــث لـــــألدوات الــشــخــصــيــة م
ــان  ــخــت ــان(، وكـــذلـــك الـــوشـــم وال ــ ــن ــ فـــرشـــاة األس

ــدم.  ــ ــ الـ ونــــقــــل  ــان،  ــ ــ ــنـ ــ ــ األسـ ــة  ــجــ ــ ــال ــ ــع ــ وم األذن  وثــــقــــب  ــام  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ والـ
انتقال العدوى:

جينية  أنــمــاط  ثمانية  تحديد  ثــم  الــمــولــود،  ــى  ال األم  مــن  الــعــمــودي  االنــتــقــال 
 ،H الـــى   A األبــجــديــة مــن  بــاألحــرف  الــكــبــد /ب/ سميت  الــتــهــاب  لــفــيــروس 
الــدراســات  بعض  حسب   %  97 ســوريــا  فــي  المسيطر  هــو   D الجيني  النمط 
ــــى 4 أشــهــر. ــع ال ــي ــة الـــطـــور الــتــحــضــيــري لــلــمــريــض مـــن 4 أســاب ــث ــحــدي ال

األعراض السريرية:
ــدان شــهــيــة، يــرقــان،  ــق ــزا، ف ــون ــل ــف ــراض شبيهة بــأعــراض االن ــ تــعــب عـــام، أع
ــغــامــق، شــاحــب.  ــرارة، تــلــون الــبــول، لـــون الــبــراز ال ــحـ ــي الـ ارتــفــاع طفيف ف
مرحلة  المريض  دخــول  عند  الحاد،  الطور  في  تكون  ما  عــادة  األعــراض  هذه 
أحيانا. عرضي  ال  المريض  ويصبح  السريرية،  األعــراض  معظم  تزول  مزمنة، 

التشخيص:
 HBS, ALR, AST, HBSAG, ويعتمد على الفحوصات الدموية  -

HBV, DNA – ANTi
- ارتفاع في الخمائر الكبدية.

ــة والـــخـــزعـــة الــكــبــديــة. ــريـ ــريـ ــسـ ــخ الـــمـــرضـــي- األعــــــــراض الـ ــ ــاري ــ ــت ــ -ال
المعالجة:

 ،HBS AG  الهدف األمثل للمعالجة هو االنقالب المصلي للمستضد السطحي
 HBV DNA . وتحقيق انخفاض شديد، أو انعدام في مستوى الـ

نعالج المرضى الذين هم في مرحلة التصفية المناعية، ومرضى التهاب الكبد المزمن 
من نمط ايجابي  HBS، والمرضى الذين هم في مرحلة تشمع الكبد المعاوض وغير 
المعاوض. بينما ال نعالج مرضى التهاب الكبد الحاد، والتهاب الكبد الصاعق، والمريض 
في مرحلة التحمل المناعي، والحامل المزمن، غير الفعال لفيروس التهاب الكبد.

الوقاية:
يعطي  ــكــبــد،  ال ــتــهــاب  ال انــتــشــار  ــن  م المجتمع  لــحــمــايــة  ــو وســيــلــة  ه ــقــاح  ــل ال
ــة. ــي ــدال ال الــعــضــلــة  فـــي  ــور  6( شــه  -1  -0 ( ثـــالث جـــرعـــات  عــلــى  ــاح  ــق ــل ال

التلقيح، ومجموعات  اليافعين الذين فاتهم برنامج  الوالدان واألطفال  يجب تلقيح 
الصحي. المجال  في  والعاملين  الكبد،  بالتهاب  المصاب  عائلة  أفراد  الخطورة، 
ــمــرشــحــون إلجـــــراء طــحــال دمـــــوي، الــمــرضــى  مــرضــى قــصــور الــكــلــيــة ال
ــدم  ــ ــور، تـــاالســـيـــمـــيـــا، فـــقـــر ال ــ ــاع ــ ــن ــ ــرر، ال ــكـ ــتـ ــل دم مـ ــق ــن ــعـــرضـــون ل ــمـ الـ
ــكــبــد. ــاب ال ــه ــت ــال ــع دم مـــريـــض ب ــاس مـ ــم ــت ــي، وبـــعـــد الـــتـــعـــرض ل ــجــل ــمــن ال
 HBS AG األم   كانت  إذا   ،%  90  -80 الــى   يصل  العامودي  االنتقال  خطر 
ــوالدة. الـ عند  الــكــبــدي  والــلــقــاح   HBi  G أمونوغلوبولين  إعــطــاء  يجب   ،+

الرياضة من إعداد : نبيل يوسف

أجرى الحوار سالم حسن
 د. محمد مصطفى

                 زاوية طبية
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مصـــــــــــــادفات ضـــــــــــــــائع )2(

ريما.. قيثارة وطنبيوت العناكب

وطن يعشقنا في المنفىبيبلوغرافيا الكاتب

لـــــنـــــصـــــل؟ بــــــــــــــاق  كـــــــــــم   -
ــوة: ــقـ ــالـ قـــــال بــــجــــواب أمــــدنــــي بـ
القليل. إال  يبق  لــم  وصــلــنــا...  لقد   -
في  محدقتين  بعينين  مــاشــيــا  ــل  ظ
األنظارفي  يخطف  يكن  لــم  األرض، 
فظهر  التلة،  حافة  من  اقتربنا  مشيته. 
يجاورها  ال  صغيرة  طينية  غرفة  لي 
شيء سوى حظيرة مصنوعة بأعواد 
حديدية،  بأسالك  ومحاطة  خشبية، 
ــى جــوارهــمــا كـــان هــنــاك خــزان  وإلـ
قديم. منهل  وبجانبه  حــديــدي،  مــاء 
بدأت  حتى  التلة  إلــى  وصلنا  إن  ما 
المنهل،  إلى  مجتمعة  تركض  األغنام 
ــم ما  ــالطـ وأصــــــوات األظــــــالف، وتـ
لحنا  مؤلفة  ببعضها  األلــيــة  تحويه 
مقطوعات  يــشــبــه  ــا  ــع رائ موسيقيا 
القوي،  معركة  تبدأ  وهنا  سيمفونية، 
قد  التي  القوية  فاألغنام  والضعيف، 
األغنام  بمعاركة  تبدأ  شربها  أتمت 
تدخل،  الشرب.  تمنعهم من  الضعيفة، 
األغنام  تستطيع  لكي  األغــنــام  يفرد 
الضعيفة الشرب، بعد أن أنهينالشرب، 
ركضن مسرعات إلى حظيرتهن، حيث 
بانتظارهن. جــاهــزة  كانت  أعالفهن 
بينما  الـــالزمـــة  ــات  ــب ــي ــرت ــت ال أنـــهـــى 
وأعــشــق طريقة  ــه،  ــب أراق واقــفــا  كنت 
عليها،  بــاب  سد  أغنامه.  مع  تعامله 
األرض  كانت  يــديــه،  ليغسل  وذهــب 
غسل  مــوحــلــة,  ــخــزان  ــال ب المحيطة 
قائال غــريــبــة  بحنية  نــادنــي  يــديــه، 
بـــــارد. ــاء  ــ ــم ــ ال يـــــــدك..  – اغـــســـل 
كان الماء باردا على عكس جو النهار. 
ففي هكذا مناطق يكون النهار محرقا، 
على  يخيم  الغروب  حلول  مع  بينما 
ــرودة كــنــدى الــصــبــاح، حيث  الــجــو بـ
النسيم الصافي، وسكينة الليل الهادئة. 
انتهيت من غسل يدي، فالتقط أمتعته 
ــاهــا عــنــدمــا أســـرع إلــى  ــد رم الــتــي ق

أغنامه، وسرنا إلى الغرفة. باب خشبي 
صغيرة. خشبية  ونــافــذة  مــثــقــوب، 
يصدر  صفيرا  مــصــدرا  الــبــاب  ــع  دف
ببعضها  ــاب  ــشـ األخـ ــاك  ــك احــت مـــن 
دخلنا  الــغــرفــة،  ــى  إل دخلنا  الــبــعــض، 
من  تماما  خالية  غرفة  الغرفة،  إلــى 
األثــاث، ال شيء سوى سجادة ممدة 
فــي وســطــهــا، ووســـــادة فــي وســط 
ــســجــادة، وبــجــانــبــهــا كــانــت مــائــدة  ال
شفاف. أبيض  بغطاء  مغطاة  طعام 
لقد اندهشت كثيرا!! فالغرفة كانت مرتبة 
خشبية  ثياب  عالقة  أثاثها،  قلة  رغم 
عليها مسامير صدئة، وجرن ماء كبير 
للباب،  المواجهة  الزاوية  في  موضوع 
وعالمات ظاهرة تدل على أن شخصا 
ــراعــي سكناه. آخـــرا يــشــارك هــذا ال
الحظ اندهاشي، لكنه ظل صامتا، رمى 
عباءته،  وخلع  الــزاويــة،  في  بيده  ما 
الجلوس. إلــى  دعــانــي  بعدما  وخــرج 
وسطحها  ــة،  ــرف ــغ ال أتــأمــل  جــلــســت 
قديمة. خشبية  أعـــواد  على  المسند 
ماء،  إبريق  يده  وفي  عاد،  برهة  بعد 
وآيات  أدعية  ويــردد  يستشهد،  وهو 
الباب،  خلف  اإلبريق  وضــع  قرآنية، 
والتقط عباءته من جديد، ومددها على 
األرض ليصلي عليها، بينما كنت أراقبه 
ونزوال: صعودا  رأسه  ويهز  يصلي، 
»السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 
الله وبركاته«. السالم عليكم ورحمة 
الــصــالة. منهيا  عــبــاءتــه،  طــرف  قلب 
الـــــــــــلـــــــــــه. تـــــــــقـــــــــبـــــــــل   –
ــي!! ــ ــ ــراودن ــ ــ قـــلـــتـــهـــا، والـــــخـــــوف ي
الكاحل،  بظالمه  علينا  خيم  قد  الليل 
شيء،  أي  رؤيــة  من  تمنعنا  والعتمة 
فأزال الغطاء من على المائدة، ودعاني 
إلى األكل. الخجل كان مسيطرا عليه، 
فقد كان طعامه وجبة شخص واحد.
جوعه  رغـــم  األكـــل  ــي  ف يبطئ  كـــان 

التي  جملته  دائــمــا  ــردد  ويـ الــشــديــد، 
»إنها  مرة:  مئة  لي ألكثر من  كررها 
الخبز  من  نكثر  كنا  وقد  ستكفيننا«، 
لكثرته. عليه  ونعتمد  لقمة،  كل  في 
عن  أســـــأل  أن  أردت  ــا  مـ ــرا  ــي ــث ك
لــكــن  األكـــــــل،  ــز  ــجــهــي ت وراء  ــر  ســ
ــاك مـــا يــمــنــعــنــي. ــنـ دائـــمـــا كــــان هـ
حرفا،  يكلمني  ولم  األكل،  من  انتهينا 
للكالم  يضطر  كــان  عندما  أنــه  حتى 
وعالمات  بــإشــارات  يكتفي  كــان  فقد 
مــعــيــنــة, كــنــت فــي كــل لــقــمــة، أنظر 
سببه،  أعـــرف  أكــن  ــم  ل بخجل  إلــيــه 
لــتــوافــق  ــه، أو  ــواضــع ــت ل ــون  ــك قـــد ي
الطعام. وقــلــة  الــشــديــد،  جــوعــي  بين 
ــه  ــ ــعـ ــ لــــمــــلــــم الــــــطــــــعــــــام، ووضـ
ــة. ــ ــرف ــ ــغ ــ فـــــي إحــــــــدى زوايــــــــــا ال
ــذه الــغــرفــة لكل شــيء زاويـــة،  فــي ه
فراشه  الزوايا  أحد  أن رأيت في  إلى 
صنعه.  مــن  عــفــن  بــلــحــاف  المغطى 
فيه  كنت  الـــذي  المكان  فــي  تــمــددت 
جالسا، فالتعب قد أنهكني، والنوم كاد 
أن يغلبني، لكنني قاومته في تحد، فقد 

الشديد. النعاس  رغــم  صاحيا  بقيت 
وكأنه  وبـــدا  ــشــاي،  ال ــم  أت هــو  بينما 
نهاية. ال  حيث  إلــى  ليكلمني  استعد 
الذي  ما  أعــرف  أكــن  لم  الحقيقة  في 
على  التعرف  على  متحمسا  جعلني 
األكراد من خالل هذا الراعي البسيط.
وتعجب: حــيــرة،  فــي  نفسي  ســألــت 
ــاذا بــإمــكــان هـــذا الــراعــي  – تـــرى مـ
مــعــلــومــات عنهم؟! ــن  م ــي  ل أنــيــقــدم 
الــشــاي. مــن  ــكــأس  ال هــذا  – تفضل 
ــو يــضــع الــكــأس أمــامــي  ــهــا، وهـ ــال ق
ــا حــقــيــقــة بل  ــ ــ ــم أراه ــتــســامــة لـ ــاب ب
ــة مــمــا  ــجــل ــع تــخــمــيــنــا. نـــهـــضـــت ب
ــت بــخــجــل شــديــد. ــل كــنــت عــلــيــه، وق
ــعـــم. الـ ــا  ــ ــه ــ أي يـــــــداك  – ســـلـــمـــت 
واآلن  ــك،  ــ ــت ــ ــم ــ ــع ــ أط قـــــد  هـــــا   –
نتكلم  أن  ــان  ــ ح الـــشـــاي،  نـــشـــرب 
ــن قــصــصــي. ــ ــاعـــك م ــمـ ــئ أسـ ــلـ ألمـ
م عـــلـــى  الـــكـــلـــمـــات  هــــــذه  ردد 
ــب، وقـــد  ــ ــري ــ ســـامـــعـــي بـــحـــمـــاس غ
ــذا الـــحـــمـــاس. ــ اســـتـــغـــربـــت مـــنـــه هـ
ــه، وقــــــد أبــــــــان لــي  ــ ــالمـ ــ ــع كـ ــ ــاب ــ ت

ــكـــون مــشــوقــة. ــتـ ــي سـ ــت ــل ــي بـــــأن ل
عن  مني  تسمع  أن  مــصــرا  كنت   –
منك. أتــهــرب  دائــمــا  وكنت  ــكــورد،  ال
يقول، بينما كنت منصتا بصمتغريب، 
األفالم  من  فلما  أشاهد  أنني  لو  كما 
تحدق  كانت  نظراتي  المثيرة،  الهندية 
وبعضا  وعينيه،  شفتيه  بين  متنقلة 
مــن حــركــاتــه الــتــي تــضــارع حركات 
العجزة، في كل جملة أومئ له برأسي 
يقوله. مــا  لكل  سماعي  عــن  تعبيرا 
وقد  المتابعة،  طالبا  قليال  ابتسمت 
ــه األعـــرج  ــددا رجــل ــم كـــان جــالــســا م
بمرفقه  ــد  ســان وهـــو  ــي،  ــامـ أمـ إلـــى 
ناعمة. صغيرة  مخدة  على  األيــســر 
ــة: ــ ــل ــ ــوي ــ قـــــــــال بــــابــــتــــســــامــــة ط
– سألت كثيرا، ولم تسأل عن ما يعرفني!!
ــم أعــشــهــا  امـــتـــأل وجـــهـــي دهـــشـــة لـ
ــاور  ــ ــدأت أحـ ــ ــ ــاتـــي! ب ــيـ ــي حـ ــ ــط ف ــ ق
بنظري  متنقال  بديهية  جمال  نفسي 
ــزوال. ــ ــاال، صـــعـــودا ون ــمـ يــمــيــنــا وشـ
– يا إلهي!! يا إلهي!! ما هذا الذي لم 
أسأله؟ وماذا يقصد بـ »ما يعرفني«.
فــزاد  وعقلي،  نفسي،  أعـــارك  رآنــي 
ابتسامته إلى ضحكة طويلة مسموعة, 
ــى الــبــاب، ومــا زالــت  وقــام متجها إل
الضحكة تمأل وجهه، فتح الباب وخرج، 
بينما كنت في  أين ذهب!  إلى  أدر  لم 
اندهاشي، ومرددا جهرا ما كنت  قمة 
أردده في نفسي، ولم أستطع أن أعرف 
يعرفني«. ــا  »م بقوله:  يقصد  مـــاذا 
بقيت في دهشتي، أنتظره، لكنه تأخر 
كافر،  نعاس  النعاس  فغلبني  كثيرا، 
وذهبت في نوم عميق بعد أرق شديد.

الحب اليتيم كطفل قتل دون
 أبويه 

وحيد أنت يا بيتي
 كثر هم األشباح في الليل

 أتخاف ؟
 أم إنك تشعل المصباح 

لتطرد الذئاب ؟
 لما تفتح قميصك للقذائف

 يابيتي 
لما تسد مطر الحديد 

بصدرك ؟
 وعشبك 

عشبك دواء نزالت البرد 
ما حاله

 أمريض مثل الغريب في 
داره ؟

 بالله عليك يا بيتي
 اغلي له قليال من طفولتي.

واسقه رنات ضحكاتنا 
العالقة

 بثقب الباب
 أصحيح إن جدارنا الغربي 

قد
 وقع في الشتاء ؟؟

 من سيبينه ؟
 قالوا إن بكائه وصل لسابع 

جار
 كان يتوجع ياقلبي عليه ، 

والسطح كيف تزوره ؟
 سمعت إن سلمنا الخشبي

 قد 
سرق!!

 يا رفيق 
ليال 

الصيف 
يا سلمي

 ربما 
حرقك السارق في كانون

 ليدفىء صغاره أيام الحرب
 كولد يتيم في يوم ميالده 

يحلم بشمعة 
ويطفيء أحالمه ليتمنى حلما 

ال يمللك النقود ليشتري 
كعكة 

قليل من القمح المطحون
 وأنا...

أنا اليتيمة المسكينة
 ال أستطيع إنتشالك من 

العدو
 يا بيتي

 انتبه على نفسك يا بيتي
 وال تسهر 
وال تدخن

 وال تحزن 
وال تنام دون غطاء

 وال تخشى شيئا
 كلنا نحبك ، 

كلنا نخاف عليك ، 
أنا أحبك.

 أنا أشتاقك حد الصراخ .

بكاء 
يثور 

برحيل 
الغبش 

المنتهي 
بذكراك
الحي، 
ليس 

لك فيها 
قسط أحالمي!

لماذا.. فوارق ونسيج التباين
واضمحالل القرب بينك 

وبينك؟!
لماذا، ال يشبهك نشيجي 

اللزج
بفتور القبل؟

ضاقت شفاهي وفوهة 
المستبدة القريحة 

بشهوة اللقاء
كمال. ليس فيك وبي

فقط الرحلة تعي نتوء 
الميعاد

لبالدنا المهجورة
وذاكرة التعاسة بأوطاننا 

الموقوتة!
لماذا.. تجادل فوات النبض
وبيوت العناكب تسخر من 

أوطاني
عد.. فأطالل أوطاني

وقلبي المهترء بشغف 
أحالمي

ينتظرونك!!

ريما*.. أسطورة مجد
قيثارة وطن

وجرح فوق ثغر المستحيل
ريما 

سنبلة، وضياء
وأزاهير وجد

وعطر فوق أجفان الشمس 
قمرا.. ووطنا.. وآية غنج..

عبرة.. شهقة.. آهة ..وأنين..
ريما..

قديسة ضفاف الدمع..
أغنية عبر شفاه القمر..

سمراء  كوردية...
أرضا ووطنا وضياء وشمسا وحنين..

ريما..
أيها الجرح الكوباني العميق..

فوق أجفان القدر...
يا وجه السماء..

رحلت مبكرا دون 
وداع..

أطفالك بخير.. ولكن 
الوطن يحترق...

ويبكي الدمع يا ريما..
وترهلت كل تعابير 

القصيدة...
وشاعر ينوح يا ريما عبر 

طقوس الشوق واالنتظار
السماء..يا كوكبا أنثويا وآهة وكل آيات 
يا روضة في بساتين الكبرياء...

في غربة وعتمة رحلت...
ريما يا سيدة المجد..

 وسيدة الوطن...
*ريما خليل

-1-
الكاتب األصيل 

اليظلم بريئا
واليبرىء ظالما أو مستبدا..!

-2-
الكاتب المتهور، عديم الضمير

أسوأ من رجل«مخابرات« 
رخيص

-3-
الحقيقي الكاتب 

يسبق الناس إلى الثورة
ويحمي مساراتها إن بدأت

ويظل يحميها بمفرده...
كجيش جرار..!

-4-
الكاتب الممالق

أول من يسقط من عربة 
التاريخ

-5-
الكاتب المبدئي

تظل سهام البائسين
تنوشه خبط أحقاد وردود فعل 

وعشواء
يواصل تحليقه

وهم يواصلون الهزائم
-6-

الكاتب الصادق
المصفقون دائمون له.....

-7-
الكاتب الكاذب

يصنع الطغاة
وينشرالفساد

كمزرعة من األعشاب السامة
-8-

الكاتب مسبق القناعات
المعطلة »كالساعة 
يصدق مرة واحدة

في اليوم«....!
-9-

الكاتب الجبان
يرفع رأسه من تحت الخرائب

عندما تنتهي حاجة أهله ووطنه
إليه..!
-10-

الكاتب اإلمعي
يخسرنفسه
ومن معهم

فاليجد أحدا
يقف إلى جانبه

أخيرا...
-11-

ثمة كاتبان عادة:
كاتب تصنعه الثورة

وكاتب يصنع الثورة..!!؟

احتضرت المفردات في 
أفواهنا

بكاء أخرس أبكانا
ورحيل أفقد صواب 

الرحيل
لحم يتطاير حرقة

روح تذبح ألما 
رحلت..، 

وتركت خلفك وطنا 
يعشقنا في المنفى

أخذك الموت
الجالد الرحيم..

أخذك بروح من الياسمين
تركت عجوزة قلبي تنهار

وأم أنبت في أمومتها 
سكاكينا، ومزقتها

رتلت الدموع تحت رخام 
الخناجر

أغرتها في خطوط كفتي
فنظرت إلى زرقة السماء، 

وسألت اآللهة:
(لماذا الطيبون كأزهار 

الربيع يرحلون باكرا؟(*
ناضلت همج العصر

وهلوسات المنافقين
ودجل الخائنين

وبائعي القيم
وأسقطت رجولتهم، 

وأفشلت من حاول شراء 
الكرامة بالنقود

سنعيش أياما بال أرواح
سنتكلم، وقد غادرنا صوت 

الحياة
كنت أول رصاصة تخترق 

وتحترق كبدي صدفة
أيا ليتها صرعتني قتيال
ال تأتي إلي بطيفك مدا 

وجزرا
فتستبيح ذاكرتي

واقعي
نومي

صباحاتي
حدسي

تضاريس قريتي الصغيرة..
اذهب إلى أبيك يا فارس

فقد اشتاق إليك
أطعمه مما جنيته بنبلك
أشربه من عرق تعبك 

احرسه
امسح دمعته بلقائه بك، 

وبرحيلك عن أمك
قبل يديه بطهرك

قل له:
تركت وطني يعشق 

قضيتي في المنفى
ولم يبق لي إال أن 

أحضنك بروح إخوتي
ــــــــــــــــــ

* والء علي

العدد )2( السنة االوىل  أواسط آب  2015

الكورد  الشباب  لحركة  العام  المنسق  التقى   
أحــزاب  سكرتارية  مــن  ــددا  ع يوسف  عماد 
الكوردي في سوريا بمدينة  المجلس الوطني 
قامشلو و ذلك ضمن جهود الحركة في تفعيل 
دور الشباب ضمن أطر المجلس و تثبيتها ..
الــحــزب  الــمــال سكرتير  الــتــقــى ســعــود  فــقــد 
فيصل  و  – سوريا  الكردستاني  الديمقراطي 
يوسف المنسق العام لحركة االصالح الكوردي 

و كاميران حاج عبدو سكرتير حزب الوحدة 
الديمقراطي الكوردي في سوريا ) يكيتي ( و 

أحمد سليمان عضو المكتب السياسي للحزب 
سوريا في  الــكــوردي  التقدمي  الديمقراطي 

ــة و  ــاب ــرق ــن حــســام عــضــو هــيــئــة ال  و أمــي
الكوردي  الديمقراطي  الحزب  في  التفتيش 
.. كل حزب  قيادات  من  عددا  و   ) البارتي   (
اللقاءات  هذه  الحركة  جانب  من  حضر  كما 
شيار   « الــمــتــابــعــة  هيئة  أعــضــاء  ــن  م ــل  ك
يوسف – محمود لياني – خير الدين نبي »

و تناولت اللقاءات مجمل التطورات السياسية 
روج  و  سوريا  في  الميدانية  المستجدات  و 
الكبير  الخطر  و   , اإلقليمية  المتغيرات  و  آفا 
الذي يهدد المناطق الكردية من خالل التغيير 
للمنطقة  السكانية  للديمغرافية  الممنهج 
المناطق  تشهدها  الــتــي  الــهــجــرة  مــوجــة  و 
.. الشباب  تطال  التي  االعتقاالت  و  الكوردية 
كــمــا تــنــاولــت وضـــع الــشــبــاب فــي المجلس 
و  تفعيلهم  كــيــفــيــة  و  الـــكـــوردي  ــي  ــوطــن ال
المجلس  أطــر  فــي  ــادي  ــري ال ــم  دورهـ تثبيت 
. ــقــرار  ال صنع  فــي  مشاركتهم  و  لجانه  و 

المنسق العام لحركة الشباب الكورد يلتقي عددا من 
قيادات الحركة الكردية في قامشلو

 نزار مصطفى

صاحب االمتياز: يلماز سعيد محمد
رئيس التحرير: عماد حمد محمود
   الموقع الرسمي لحركة الشباب الكورد

ciwanekurd.net@gmail.com

                                     للتواصل والمراسلة عبر االيمالت التالية:-
  ciwan.tck@hotmail.com     
ciwan.rojname@gmail.com

           هيئة التحرير:-
عبد المجيد تمر -  ادريس سالم -  فراس محمد    

تصميم واخراج: كادر جريدة جوان

خاص لصحيفة)           (

أنا أشتاقك حد الصراخ
خناف أيوب

زنار عزمهزار بصري

إدريس سالمابراهيم اليوسف

خاص لصحيفة)           (
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مؤامرة الكنتنة ونظام اإلدارتين

حديث الساعة

ــام  فــي األيـ
بيع  واألسا
ــرة  ــ ــيـ ــ األخـ
وقـــــفـــــنـــــا 
ــى أكــثــر  عــل
ــوة  ــن دعـ مـ
ــيـــق  ــبـ ــتـــطـ لـ
ــي  ــ ــامـ ــ ــظـ ــ نـ
ت  نا نتو لكا ا
واإلدارتـــيـــن 
ــي اقــلــيــم  ــ فـ

ــان،  ــوردســت ك
واحـــدة،  لعملة  ــان  وجــه النظامين  وكـــال 
ذكــره.  الــى  سنأتي  واحــد  هــدف  ولتحقيق 
حربا  اإلدارتــيــن(  )نظام  الثاني  تــوج  ولقد 
داخلية في إقليم كوردستان دامت 4 سنوات 
أكثر من  1998( وحصدت أرواح   -1994(
استبشر  حينه  ــي  وف ــوردي.  ــ ك  )  2000(
المواطنون باالتفاق الذي تم بين البارزاني 
والطالباني، الذي وقعاه في واشنطن برعاية 
تحالف  ــام  ق وبفضله  أولــبــرايــت،  مادلين 
واالتحاد  الديمقراطي  الحزبين  بين  متين 
الى  أدى  والـــذي  الكوردستاني،  الوطني 
تقدم هائل إلقليم كوردستان، وسط تمتعها 
باستقرار الفت مشهود له. لذا فإن الرجوع 
المجزأ،  تجزئة  يعني  اإلدارتــيــن  نظام  الى 
المتضرر  يكون  دموية  صراعات  فنشوب 
الكوردستانيين.  والوطن  الشعب  فيه  األول 
وحدها  البحث  مــوضــوع  الــدعــوة  وليست 
بل  والــبــلــد،  الشعب  لتقسيم  الــمــطــروحــة 
كمطالبة  أخــرى،  مشبوهة  دعــوات  سبقته 
بعضهم بفرض ما يسمى بنظام الكانتونات، 
هفتيت.  وإقليم  وسنجار  قنديل  كانتون: 
لوجدناهما  الدعوتين  في  الفكر  أمعنا  وإذا 
الحزبين  بــيــن  الــتــحــالــف  ــاء  ــه إلن تتويجا 
المذكورين، وحلول الجفاء بينهما من جهة، 
سعيه  في  البارزاني  نجاح  دون  والحيلولة 
كوردستان،  إلقليم  االستقالل  انجاز  الــى 
حيث األجواء الدولية مواتية لذلك، دع جانبا 
البارزاني  ترشيح  على  بعضهم  اعتراض 
رئيس  بترشيح  المناداة  عبر  ثالثة  لوالية 
الشعب. وقد  البرلمان ال  اإلقليم عن طريق 
تظهر دعوات أخرى ال تقل خطورة عن تلك  
التي ذكرناها. إذا لم يتدارك الوطنيون الكورد 
التضامن  إعادة  الموقف بسرعة من خالل 
غرار  على  الكوردي  الصف  الى  والوحدة 
التحالف السابق بين الحزبين بمجرد حملة 
وطنية لفضح التجزئة التي ستحصل تلقائيا 
على يد المنادين باإلدارتين والكانتونات مع 
واعتبار  مروجيهما،  لمعاقبة  قانون  تشريع 
بحق  عظمى  خيانة  واإلدارتين  الكانتونات 
قوال  ليستا  الدعوتين  ألن  والوطن،  الشعب 
التعبير،  حرية  مــع  وتتنافيان  كما  بريئا 
والرأي والرأي اآلخر، وان اإلعدام الذي ال 
بد وأن يشرعه القانون، قليل بحق الساعين 
ومما  وتقسيمها،  كوردستان  تمزيق  الــى 
متفق  الكوردي  الشعب  أن  فيه  يختلف  ال 
ووحدة  الكوردستاني  التراب  وحــدة  على 
في  والكانتونات  اإلدارتين  ونبذ  حكومته، 
آن معا. وفي حال تنفيذ أي من الدعوتين، 
ــمــنــاطــق الــكــوردســتــانــيــة  فـــإن تــحــريــر ال
الجزء  ــى  ال وضمها  بالكامل،  المغتصبة 
صعبا،  سيكون  كــوردســتــان  مــن  المحرر 
المخلصين  وبحسب  مستحيال،  نقل  لم  إن 
فإن قوات البيشمركة ستتأثر بدورها سلبا 
الكانتونات. أو  اإلدارتــيــن،  الــى  بالدعوات 
وفي الختام، أكرر أن مشاريع مثل الكنتنة 
خيانة  اعتبارها  يجب  ــن  ــي اإلدارت ونــظــام 
مفهومة  العظمى  الخيانة  وعقوبة  عظمى، 
ومعلومة. وألجل قبرها )المشاريع( فما على 
واالتحاد  الديمقراطي  الرئيسيين  الحزبين 
تحالفهما  ــى  ال الــعــودة  إال  الكوردستاني 
الكوردستانية  األحـــزاب  وضــم  الــســابــق، 
ــر »داعــــش«  األخـــــرى إلــيــه بــهــدف دحــ
إلقليم  والـــســـيـــادة  ــالل  ــق االســت وتــحــقــيــق 
الكوردية.  الــدولــة  وتأسيس  كــوردســتــان، 

عبد الغني علي يحيى

واشنطن- رويترز

جمعية فارس الخيرية تتعاقد مع العديد من أطباء كركي 
لكي للمعاينة المجانية

ــدت جــمــعــيــة فـــارس  ــاق ــع ت
الــخــيــريــة مـــع مــجــمــوعــة 
أطــبــاء مــديــنــة كركي  مــن 
ــكــي لــمــعــايــنــة الــمــرضــى  ل
الــمــحــتــاجــيــن مــجــانــا ومــن 
ــتـــصـــاصـــات  جــمــيــع االخـ
ــداء مـــن يــوم  ــتـ الــطــبــيــة ابـ
.  2015  /  8  /  15 السبت 

استعدادهم  األطباء  أكــد  و 
لمساعدة الناس و معاينتهم 
بطاقات  خــالل  مــن  مجانا 
ستمنحها  الــتــي  المعاينة 
الخيرية  فارس  جمعية  لهم 
بـــعـــد دراســـــــة وضــعــهــم 
.. الصحي  و  االجــتــمــاعــي 
الــتــخــصــصــات  أن  ــمــا  عــل

ــيــا هـــي : الـــمـــوجـــودة حــال
أذن   – قلبية  ــيــة  داخــل  «
 – عــيــون   – حنجرة  أنــف 
العقم  و  التوليد   – نسائية 
– جلدية – جراحة عامة – 
تحاليل   – بولية   – عظمية 
. عــام«  عمليات – طب   –
غــايــات  تتمثل  ــه  أنـ ــذكــر  ي
ــا  ــ ــه ــ ــداف ــ ــة وأه ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
ــدة الـــفـــقـــراء  ــاعـ ــسـ ــي مـ ــ ف
والمحتاجين و إعانة األسر 
والـــمـــرضـــى الــمــحــتــاجــيــن 
و أصــحــاب االحــتــيــاجــات 
الـــــخـــــاصـــــة وإجـــــــــــراء 
ــســوح  ــم اإلحــــصــــاءات وال
الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة .

اقترب  حيث  االثنين  يوم  بالمئة  واحد  بنحو  النفط  سعر  انخفض 
في  لــه  مستوى  ــى  أدن مــن  التسوية  عند  األمريكي  الــخــام  سعر 
مستهلك  أكبر  ثالث  اليابان  قالت  بعدما  ونصف  سنوات  ست 
من  الثاني  الــربــع  فــي  انكمش  اقتصادها  إن  العالم  فــي  للنفط 
الثقة. على  التأثير  في  الصين  في  التباطؤ  استمر  حين  في  العام 
الصناعي  االنتاج  نمو  أظهر  تقرير  بعد   - الــدوالر  ارتفاع  وتسبب 
ــي جعل  ــي ثــمــانــيــة أشــهــر - ف ــه ف ــرة ل ــي ــأســرع وت ــكــي ب األمــري
النفط  ذلــك  فــي  بما  األمريكية  بالعملة  المقومة  األولــيــة  السلع 
اليورو. مثل  األخــرى  العمالت  لحائزي  بالنسبة  تكلفة  أعلى   -
 1,5 أو  سنتا   63 األمــريــكــي  للنفط  اآلجــلــة  العقود  وانخفضت 
نزلت  بعدما  للبرميل  دوالر   41,87 إلــى  التسوية  عند  بالمئة 

لــألوقــيــة  دوالر   41,64 إلـــى  ــن  ــي ــن يـــوم   االث ــق  ســاب وقـــت  فـــي 
مــارس  منذ  استحقاق  اقـــرب  لعقد  مستوى  أدنـــى  مــن  بالقرب 
لألوقية. دوالر   41,35 عند  الجمعة  يــوم  بلغته   2009 اذار 
وخسرت العقود اآلجلة لبرنت 45 سنتا أو نحو واحد بالمئة عند 

للبرميل.  دوالر   48,74 إلــى  التسوية 
ــق ألدنـــى  وهــبــطــت فـــي وقـــت ســاب
دوالر   48,35 الجلسة  ــي  ف ســعــر 
دوالرات  ثــالثــة  بنحو  أعــلــى  وهـــو 
ــى ســعــر فــي ســت ســنــوات  عــن أدنـ
في بلغته  لــألوقــيــة  دوالر   45,19
الــــثــــانــــي. كــــــانــــــون  يــــنــــايــــر   

إليها  شــدت  االســم  مجهولة  سورية،  فتاة  من 
تغني  وهــي  االفــتــراضــي،  العالم  رواد  أنــظــار 
لماجدة الرومي في وقفة لنبذ العنصرية نظمها 
الصليب األحمر بالعاصمة السويدية استوكهولم 
يونان  فايا  تحولت  ما  سرعان  الفائت؛  العام 
االجتماعي. التواصل  مــواقــع  عبر  نجمة  إلــى 
ــرا لــلــمــرة األولــــى عــلــى خشبة  ــؤخ ــفــت م  وق
حفلها  لتحيي  دمشق،  بــأوبــرا  الكبير  المسرح 

كبير،  إقبال  وسط  السورية،  بالعاصمة  األول 
أدى إلـــى نــفــاذ بــطــاقــات الــحــفــل خـــالل وقــت 
في  ثان  حفل  إلقامة  منظميه،  واضطر  قياسي، 
اإلقبال،  من  ذاتــه  المستوى  شهد  التالي  اليوم 
بالدار،  صالتين  على  الحفلين  جمهور  وتــوزع 
شــخــص(،   1135( الــرئــيــســيــة  األوبــــرا  صــالــة 
الصالة  لجمهور  أتيح  حيث   ،)665( والــدرامــا 
عبر شاشة سينمائية فايا  متابعة حفلي  الثانية 

ــدرت مــجــمــوعــة  ــ صــ
يوسف  ريبر  الشاعر 

 Reber Yousef
ــن غصن  ــ )م ــة  ــري ــشــع ال

القصف(  يتنقل  آخــر  إلــى 
العربية  »الــمــؤســســة  عــن 

لــــلــــدراســــات والـــنـــشـــر«، 
الــمــجــمــوعــة تــتــكــون مــن 85 

يتضمن  متوسط  قطع  صفحة، 
ــات مــوســيــقــيــة  ــ ــوت ــ الـــكـــتـــاب ن

موسيقا  هيئة  ــي  ف استخدمتها 
ــصــوص. ــن ــل ــة ل ــيـ ــلـ بـــصـــريـــة داخـ
 Elendê Ûsif المقطوعة من تأليف -
 Jankiman لوحة وتصميم الغالف -
M. Shergo التصميم  تنفيذ   -

فضاءات  »دار  عن  حديثا  صدر 
األردن،  فــي  والــتــوزيــع«  للنشر 
للشاعر  ــد  جــدي شــعــري  ــاب  ــت ك
الدين  ــســوري عــمــاد  ال ــكــردي  ال
ــاء  ــســم ــوان »ك ــنـ ــعـ ــى، بـ ــوســ ــ م
من  مجموعة  وضـــم  أخـــيـــرة«، 
وتمجيد  الــحــب  فـــي  ــده  ــصــائ ق
اإلنسان والقيم النبيلة في الكون، 
على  الشاعر  درج  مسائل  وهــي 
الخاصة  بأسلوبه  عنها  التعبير 
الذي ترك بصمته واضحة على 
النصوص التي أنتجها حتى اآلن. 
تدنو نصوص الكتاب من األجواء 
ــة الــحــســيــة، وتــذخــر  ــرومــانــســي ال
أن  دون  والسنونوات،  والشجر  العصافير  كمثل:  بمفردات 

إلى  المؤلمة  والتعابير  الصور  فنجد  ببلده،  عما حل  تسهو 
جانب اقتراب العبارة من روح الطبيعة الصرفة. يقع الكتاب 
تصميم  من  والغالف  المتوسط،  القطع  من  88 صفحة  في 
نضال جمهور، ومن أجواء القصائد نقتطف: » كل طائر ال 
غصن له/ كل غصن ال شجرة له/ كل شجرة ال غابة لها/ 
كل غابة ال شمس لها/ كلشمس ال سماء لها/ كل سماء ال 
بقلبه«.  فلينظر  فلينظر../  له/  عين  ال  ناظر  كل  إليها/  ناظر 
مواليد  من  موسى  الدين  عماد  الشاعر  أن  بالذكر  جدير 
كرئيس  عمله  إلى  باإلضافة   ،)1981 )العام  عامودا  مدينة 
تحرير لمجلة أبابيل، يكتب في عدد من الصحف والمجالت 
كالدوحة والرافد ونزوى وأفكار والعربي الجديد والمستقبل 
شعر  أخيرة–  كسماء  الكتاب:  ــــــــــــــــ  والشرق.  والنهار 
ــة  ــ ــوري ــى- ســ ــ ــ ــوس ــ ــ ــن م ــ ــ ــدي ــ ــ ــاد ال ــ ــمـ ــ الـــــمـــــؤلـــــف: عـ
 2015 األردن–  فـــــــضـــــــاءات-  دار  ــر:  ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
صــــــفــــــحــــــة  88 الـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــحـــــــــــــات: 

الموسيقي  الدرامي  الفيلم  احتل 
ــت أوتــــا  ــ ــري ــ ــت ــد »ســ ــ ــدي ــجــ ــ ال
كــمــتــن« صــــــدارة إيــــــرادات 
ــمــا األمـــريـــكـــيـــة خــالل  ــن ــســي ال
ــة  ــاضــي ــم األيـــــــام الـــثـــالثـــة ال
دوالر. مليون   56,1 مسجال 

اوشــيــه  الفيلم  ببطولة  يــقــوم 
جــاكــســون جــونــيــور وكـــوري 
ميتشل  ــســون  وجــي هــوكــيــنــز 
ــه. ــريـ ويـــخـــرجـــه جـــــــاري جـ

وتراجع الجزء الجديد من أفالم 
ميشن  والــحــركــة  الــمــغــامــرات 
كــروز  ــوم  ت للنجم  امبوسيبل 
امبوسيبل- »ميشن  وعنوانه 
الــصــدارة  عــن  نــيــشــن«  روج 
بمبيعات  الثاني  المركز  ليحتل 
مليون دوالر. قدرها 17  تذاكر 

يشارك كروز في بطولة الفيلم 
وجيرمي  فيرجسون  ريبيكا 
رينير ويخرجه كريس مكجواير.

والمغامرات  الحركة  فيلم  وجاء 
ــروم  ــ ف مـــــان  »ذا  الـــجـــديـــد 
يـــــــو.إن.ســـــــي.إل.ئـــــــي« فــي 
ــرادات  ــ ــإي ــ الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث ب
دوالر. مــلــيــون   13,5 بــلــغــت 
ريتشي  جـــاي  الــفــيــلــم  ــرج  ــ أخ
وشارك في بطولته هنري كافل 
فيكاندر. وأليسيا  هامر  وأرميا 
وهبط فيلم الحركة والمغامرات 
المركز  من  فــور«  »فانتاستك 
ــع  ــراب ــز ال ــرك ــم ــي إلـــى ال ــان ــث ال
دوالر. ماليين  ثمانية  مسجال 
وكيت  تيلر  مايلز  بطولة  الفيلم 
ــل بـــي.جـــوردان  ــك ــاي مــــارا وم
ــك. ــران ــوش ت ــن إخــــراج جـ ومـ
ــارة  ــ ــلــم اإلثـ ــزل أيـــضـــا فــي ــ ونـ
مــن   »2015 جـــيـــفـــت  »ذا 
الخامس  إلــى  الــثــالــث  الــمــركــز 
دوالر. مليون   6,5 بتسجيله 

جــول  وتــألــيــف  ــراج  إخــ الفيلم 
ــة جــيــســون  ــول ــط إدجـــرتـــن وب
ــال ــ ــا ه ــ ــك ــ ــي ــ ــب ــ ــان وري ــمـ ــتـ ــيـ بـ

أوبرا دمشق حتتفي بـ فايا يونان.. جنمة يف زمن احلرب

جديد الشاعر ريرب يوسف »كسماء أخيرة« 
جديد الشاعر عماد الدين موسىـ ـــ 

النفط يهبط 1% متأثرا ببيانات يابانية وصينية

فيلم »ستريت أوتا كمتن« يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية
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