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 سبي تربه في البارتي بتأسيس سوريا  -الكوردستانيالبارتي الديمقراطي  احتفالية              

 – الكوردستاني الديمقراطي البارتي لتأسيس والخمسين السادسة الذكرى بمناسبة احتفالي تجمع أضخم سبي تربه مدينة اليوم شهدت

 . سوريا - الكوردستاني الديمقراطي للبارتي سبي تربه منظمة من وتنظيم بدعم وذلك سوريا

 التابع المحلي المجلس رئيس من وبمشاركة والسريان والعرب الكورد من المدينة فسيفساء من الوطنية الشخصيات من العديد حضرها فقد

 مميز وبحضور المدنية و والحقوقية الحزبية والفعاليات الشبابية والتنسيقيات الحركات من العديد إلى باإلضافة الكوردي الوطني للمجلس

 ( 4)ص..............الكورد النساء من

 شفكر : بقلم                        :الديمقراطية الحديثة 

يوفر حمايُة حقوق األقليات واألفراد عن طريق تثبيت قوانين  

وهو ينظم العالقات والمسؤوليات بين المؤسسات .بالدستور،

ويوجد التوازن بينها بحيث ال تستبد أحداها  التشريعية والتنفيذية،

بأمور الدولة، ويضمن الدستور الحريات األساسية للمواطن على 

أساس المساواة بين جمع األشخاص والفئات والطبقات وبين المرأة 

وبعد إنشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيس الدولة . والرجل

. ت الموجودةطبقا لقوانين الدستور، فيحكم بواسطة المؤسسا

ويمكن انتخاب الرئيس أما مباشرة من المواطنين أو يقوم أعضاء 

البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية وذلك يحدده 

 ( 5)ص......الدستور
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 في الكوردستاني الديمقراطي للبارتي أوروبا من بيان 

 عفرين أحداث حول سوريا

 الحرب باشعال المافوية خطته في ينجح النظام أصبح الواضح من

 ببعض وضربهم السوري المجتمع مكونات بين والعرقية الطائفية

 في احتراب من يجري ما وأن نفسه عن الضغط تخفيف بغية

 لبلدتي والمجاورة عفرين منطقة في الكوردية المناطق

 ( 5)ص.....النبل

                                    واستحقاقاتهمؤتمر جنيف 

                                         :أحمد محمد العربي: بقلم .                                              

 التحضير لمؤتمر جنيف جاري على قدم وساق.

عندما تحرك الشعب من اجل حريته وكرامته وبناء دولته .1

وخياره .لم يكن يتصور ان النظام (.عبر ربيعه.)الديمقراطيه العادله

او تدميرها وقتل وتشريد .والبلد مزرعة .باعادة الشعب عبيدا 

 سيحدث فعال.. تجلل العالم بالعار.وتحويلها الى مأساة ...شعبها

بحالة انكار لحق الشعب . نذ البدايهوم.تعاطى النظام وحلفاؤه .2

وتدخل خارجي . وانهاء االستبداد وعلى انها مؤامرة.بالديمقراطيه 

. في كل ما يحصل( اسرائيل)وان يد (.اسرائيل)وتكفيريين يخدموا 

وتتوج ذلك بدخول .وذلك ليبرروا حرب االباده على الشعب السوري

 (7)ص......حزب هللا

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 5295ثورة الشيخ سعيد بيران، عام               

حينما وقعت معاهدة لوزان، لم يبَق في تركيا من الشعوب سوى 

الكورد والترك ورأى الكماليون بعد قيام الجمهورية، أنه ال مكان 

 لشعب غير الشعب التركي ، ويجب تتريك كل القوميات األخرى،

 (51)ص...........،التي تضمها هذه الجمهورية

 



 

 

 ةنئبرقية ته                                                         

                                                                               

 

 سوريا  - الكوردستاني  الديمقراطي البارتي تأسيس بمناسبة 

 والكفاح النضال من والخمسين السادس عيده في يدخل والذي

  سوريا في الكردي الشعب مطالب بيتلت جاء والذي الكردي

 تعرض ما ظل في يقودهم من إلى وحاجتهم ككل والكوردستان

 بحقهم التعسفية واإلجرأت والطغيان الظلم من له  ويتعرض

 ارضنا المتقاسمة الدول قبل من وكرامته حقوقهم  وسلب

 ... األجدادنا وارض

 المسلوبة الحقوق على والحصول اهدافنا تحقيق في وحاسمة دقيقة مرحلى في نمر سوريا في اننا فيه الشك ومما

 وكورد عرب  ككل مشتعلة الشعبية الثورة سوريا ففي، النظام قبل من  المفروضة القيود وفك  بكرامة والعيش

 . األخيرة انفاسه ويتنفس المناطق معظم على السيطرة ويفقد يترنح المستبد والنظام األطياف وجميع واشوريين

 في سوريا تجاه مسؤوليتها روسيا وتحمل  السوري الملف بشأن الدبلوماسي مستوى على الوضع تطور ضوء في

 يضم دولي مؤتمر عقد إلى فادعت بسوريا الدماء حقن في جابييا دور ولعب والعالم كدولة بسوريا عالقتها على الحفاظ

 .سوريا جوار دول

 العيش في وأحفادنا اوالدنا مستقبل اجل من النضال في ماضون سوريا -الكوردستاني الديمقراطي البارتي في فنحن

 . الرغيد

 نهنئ سوريا– يستانردوالك الديمقراطي الحزب تأسيس سوريا في كوردي حزب اعرق تأسيس مناسبة المناسبة وبهذه

 .المناسبة بهذه ووطنيين كوادر من شعبنا جماهير

  ذخرا   دمتم

 الخالد البارزاني وعاش للشهداء والخلود والمجد

   الكوردي شعبنا نضال عاش

 

                                  االعالمي مكتب                                                                                 

 سوريا -الكوردستاني الديمقراطي للبارتي كوردستان اقليم منظمة                                                
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     التنظيمي كونفرانسها تعقد سوريا – الكوردستاني الديمقراطي للبارتي السويد منظمة                         

  

 

 كافة وبمشاركة االعتيادي التنظيمي كونفرانسها 51.2.9151 بتاريخ سوريا ـ الكوردستاني الديمقراطي للبارتي السويد منظمة عقدت

 . البارتي في السياسي المكتب عضو هوفاك شفكر األستاذ بحضور و أعضائها

 الخالد البارزاني مقدمتهم في و الكوردية األمة شهداء أرواح على صمت دقيقة وبالوقوف رقيب آي الكوردي القومي بالنشيد الكونفرانس بدأ

 المقرر حسب اعماله بجدول بدء وثم ، المباركة السورية الثورة وشهداء.. آلوجي عبدالرحمن والدكتور الكوردية للقومية الروحي األب

 . عليها وما لها ما المنظمة عمر من الماضية السنة ومراجعة بدراسة

 التي الطارئة و الطبيعية الموضوعية و الذاتية الظروف و جزئياته و تفصيالته بكل الراهن الواقع عن بإسهاب"  شفكر" االستاذ تحدث ثم

 منه بد ال الذي الخيار هو الكوردية الحركة إطار في أو البارتي داخل سواء الصفوف رص أن على التأكيد تم و الواقع هذا خلق في أسهمت

 من أساسي ومكون جزء الكوردي الشعب بأننا أشار ثم ، اإلتحاد في تكمن القوة أن هي مكان و زمان كل في المطلقة الحقيقة أن حيث

 ثورة تكون أن قبل الكورد ثورة الثورة هذه اذا ، سوريا في العامة الوطنية الحركة من جزء هي الكوردية الوطنية والحركة ، سوريا مكونات

 حقوقنا من محرومين وكنا وطننا في كالغرباء كنا الكورد ونحن عقود اربعة من أكثر ، المجرم االسد النظام ضد جميعا ثورتنا ،وهي العرب

 بأن العالم أنظار وأمام اليوم نراه وما ، قسرا مناطقم من وتهجيرهم المستوطنات وبناء التعريب الكورد بحق طبقت ، أيضا والوطنية القومية

 حقوقه عن يتراجع لن الذي االعزل الشعب ضد دوليا والمحرمة الفتاكة االسلحة ويستعمل االرض ويحرق الوطن يدمر الفاشي النظام هذا

 ، المجرم الدكتاتوري االسد نظام يسقط ان حتى شهادة مشروع مكوناته وبكافة وبعربه بكورده الشعب وهذا

 واالقرار القانون وسيادة والعدالة المساواة مبدأ تعتمد ديمقراطية بسوريا نؤمن ، سوريا في الكوردستاني الديمقراطي البارتي ونحن

 تمتين اجل من وسنناضل سنسعى البارتي ونحن الدولية، واالعراف والمواثيق االعراف وفق دستوريا الكوردي الشعب بحقوق الدستوري

 . العربية الكوردية االخوة اواصر

 عن متقدمة رؤوية يمتلك معتدل وطني كاطار الديمقراطي السوري التحالف ضمن المميز البارتي دور عن هوفاك شفكر االخ اشر كما

 وبباقي الكوردي للشعب القومية بالحقوق الدستوري االعتراق ثم"  السورية الجمهورية باسم" تكتفي أنها حيث ، االخرى التشكيالت

 الالمركزية بقبول ثم ، الدولية والمواثيق االعراف حسب االخرى المكونات

 النوعية الديمقراطية للعملية امتدادا   تعتبر التي و الشفافة اإلنتخابية المعايير وفق رفاقية بروح للمنظمة التنظيمية الهيئات تشكيل تم ذلك بعد

 أيضا واالوروبي الرسمية السويدية والمؤسسات المنظمات مع والتواصل العالقات ولجنة ـ المالية لجنة تأسيس وتم ،

 رقيب أي الكوردي القومي بالنشيد الكونفرانس أختتم و

 سوريا ـ الكوردستاني الديمقراطي للبارتي السويد منظمة أعالم    االبرار لشهدائنا والخلود المجد
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 ضمن نشاطات منظمات إقليم للبارتي                                                  

 دهوك

لمدة يومين  بجهود من الرفاق في منظمة دهوك وبإشراف من قبل مسؤول المنظمة الرفيق فخرالدين تم افتتاح مركزا للحالقة في دهوك 

تقديم  وجدير  بذكر  ان  نتقدم بشكر الى الرفاق في المنظمة دهوك  لحزبنا  على جهودهم  الكبير في .   ألطفال  مخيم دوميز على التوالي 

 . لكافة الالجئين الكورد في المحافظة م والمساعدة والرعاية كافة أنواع الدع

  هولير

تحت نظمة تم أحياء الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس البارتي بحضور كافة الرفاق في الم

عضو اللجنة المركزية للبارتي و الرفيق حسن درويش وبهذه  عبد الكريم إشراف االستاذ هوزان 

 : المناسبة تم تقديم درع البارتي إلى كل من

االستاذ إبراهيم مسؤول العالقات في كوردستان تي 

و االستاذ رضوان نيابتا  عن مدير الفضائية  في 

  باديني إعالمي في زاغروس تي في

الستاذ هوار اإلعالمي في كلي كوردستان تي و ا

في وذلك تقديرا لجهودهم في خدمة اإلعالم 

 . الكوردي
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 الكوردي العام الرأي إلى بيان                                                        

 النظام هذا أن حيث الوطن سوريا في وزمان مكان كل في والدمار القتل آلة أن إذ البالد بها تمر التي القاهرة الظروف هذه ظل في 

 أبناء بين وحتى والعرقية والمذهبية ،الطائفية أنواعها بكل البالد في الفتنة ازدادت النظام هذا أمد طال وكلما بالسلطة متمسكا مازال

 . الواحد العرق أو الطائفة

 الفتنة هذه نحو االنجرار عدم إلى نحثهم و العظيم الكوردي شعبنا أبناء إلى نتوجه سوريا – الكوردستاني الديمقراطي البارتي في إننا 

 الصراع في تزهق دم نقطة كل العبارات بأشد ونستنكر ندين أننا كما ، بيننا تغلغلت ما إذا والهزيمة الضعف سوى فيها لنا ليس التي

 .  النفس وضبط الفتنة ووأد والعقالنية بالصبر التحلي العظيم شعبنا أبناء من ونرجو الكوردي الكوردي واالقتتال األخوي

 الفتنة هذه نار إلخماد بيد يدا ، الضعيفة النفوس وذوي العادلة قضيتنا أعداء سوى يخدم ال قامشلو وفي عامودا في اليوم يجري وما

 .  ألصحابها الحقوق ورد البالد في الفيدرالية وتحقيق

  الخالد البارزاني نهج عاش   النصر سبيل في والتكاتف الوحدة عاشت        عامودا لشهداء والخلود المجد

 915\2\92 قامشلو               سوريا– الكوردستاني الديمقراطي للبارتي    السياسي المكتب

 



 

 

 سبي تربه في البارتي بتأسيس سوريا  -الكوردستانيالبارتي الديمقراطي  احتفالية                          

 

 – الكوردستاني الديمقراطي البارتي لتأسيس والخمسين السادسة الذكرى بمناسبة احتفالي تجمع أضخم سبي تربه مدينة اليوم شهدت

 . سوريا - الكوردستاني الديمقراطي للبارتي سبي تربه منظمة من وتنظيم بدعم وذلك سوريا

 التابع المحلي المجلس رئيس من وبمشاركة والسريان والعرب الكورد من المدينة فسيفساء من الوطنية الشخصيات من العديد حضرها فقد

 مميز وبحضور المدنية و والحقوقية الحزبية والفعاليات الشبابية والتنسيقيات الحركات من العديد إلى باإلضافة الكوردي الوطني للمجلس

 . الكورد النساء من

 واألستاذ الخالد البارزاني مقدمتهم وفي الكورد وشهداء السورية الثورة شهداء أرواح على صمت دقيقة بالوقوف الحفل استهل فقد

 . حزبنا سكرتير الوجي عبدالرحمن

 للبارتي السياسي المكتب عضو احمد الحكيم عبد األستاذ قبل من ارتجالية بكلمة الحفل افتتاح وتم رقيب أي القومي النشيد عزف تم ثم ومن 

 أوصمان أبرزهم آنذاك الكورد الشباب من مجموعة من بمبادرة جاء البارتي تأسيس  ان فيها أكد حيث سوريا – الكوردستاني الديمقراطي

 سوريا، في المتعاقبة األنظمة مارستها التي العنصرية السياسات ضد   جماهيري قومي   كرد   و آخرون و ظاظا الدين نور الدكتور و صبري

ها ،5292عام االستقالل منذ ن الكورد لوجود الكامل اإلنكار أهم   غابر منذ التاريخية أرضه على يعيش وشعب سوريا، في أساسي   كمكو 

 ان بعد  وخاصة الكوردية اللغة أهمية على وركز ، األنظمة تلك يد على بحقه مورست التي العنصري ة الممارسات إلى باإلضافة العصور،

 على وأكد الفرنسية( ميديا بوك)  جريدة حسب واحدة بدرجة الفارسية اللغة قبل أي العالم اللغات بين 12 الدرجة العريقة اللغة هذه نالت

 . الجانب بهذا واالهتمام التعليم ضرورة

 عددهم بلغت وقد األولية واإلسعافات والتمريض الكوردية اللغة والطالبات الطالب من الثانية الدفعة تخريج تم العظيمة الذكرى لهذه وتخليدا

 .  وطلبة طالب 911 من أكثر

  وعنهم أوربا  -سبي تربه - قامشلو – دمشق - الدرباسية – الحسكة) البارتي المنظمات من الواردة البرقيات من العديد القاء تم ثم ومن  

 الحزب -السرياني االتحاد حزب –  الكوردية للثقافة جارجرا مكتب –( برزاني بافي بلغاريا منظمة – كوردستان منظمات – شفكر

 االجتماعي المجلس – الكورد شباب حركة – جراح و سبي تربه و سنجق في االجتماعية اللجنة – سوريا في الكوردي التقدمي الديمقراطي

 الديمقراطي الوحدة الوحدة حزب -  الموحدة الوطنية الجبهة – السورية الكوردية الرابطة -الكوردية للمراة بهار رابطة – الكوردي

 ،  -(الديمقراطي االتحاد حزب الخيرية لاليزيدين جمعية( يكيتي) سوريا في الكوردي

 :الكلمات  من عدد القي ثم ومن 

  مصطي حمدية اآلنسة ألقتها سوريا – الكوردستاني الديمقراطي البارتي    -5

 سوريا في الكوردية ازادي حزب    -9

 سبي تربه بيشمركة    -1

  العزيز عبد أستاذ - الكوردي الوطني مجلس    -9

 ابو عباس واألستاذ محمد عبدالحكيم واألستاذ السيد و مادلين اآلنسة من كل قبل من واألخوات األخوة على الشهادات توزيع تم الختام وفي

 للبارتي العام السكرتير من وبمشاركة كبيرة جماهير وبحضور أيضا قامشلو مدينة في المناسبة هذه أحياء تم بالذكر والجدي.  يوسف

 .سكو الكريم عبد األستاذ

 سوريا – الكوردستاني الديمقراطي للبارتي المركزي اإلعالمي المكتب                                                                      
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 في الكوردستاني الديمقراطي للبارتي أوروبا من بيان 

 عفرين أحداث حول سوريا

 باشعال المافوية خطته في ينجح النظام أصبح الواضح من

 السوري المجتمع مكونات بين والعرقية الطائفية الحرب

 ما وأن نفسه عن الضغط تخفيف بغية ببعض وضربهم

 عفرين منطقة في الكوردية المناطق في احتراب من يجري

 ذلك على دليل خير الزهراء و النبل لبلدتي والمجاورة

 وأخيرا   أوال   يخدم يجري ما فإن األسباب عن النظر وبغض

 مسوؤلية المتحاربة األطراف كل ويتحمل النظام أجندة

  استمرارها

 ندين سوريا في الكوردستاني الديمقراطي البارتي نحن لذا

 الكوردية المناطق الى المتطرفة المسلحة الكتائب دخول

 الصراعات أتون إلى وتحويلها مناطقنا تخريب بهدف اآلمنة

 على الهجوم أن نعتبر وكما سكانها، وتشريد الدموية

 الحتالل غزو بأنها الغريبة القوى قبل من الكوردية المناطق

 قبل من وتفصيال   جملة مرفوض وهذا الكوردية المناطق

 دموية صراعات سيخلق الهجوم هذا ألن الكوردي الشعب

 وسريان وكوردا عربا)  بمكوناتها المتنوعة مناطقنا في

 يخدم ال الهجوم وهذا(  وآرمن وشيشان وتركمان أشور

 لواء بين 99 بزحف مبرر ال اذا..  المافوي النظام سوى

 الكورد اخوتهم ومقاتلة عفرين الى متطرفة جهادية وكتائب

 نطاق عن خارجة اجندات تنفذ األلوية ،وهذه المظلومين

 سورية تدمير تريد وهي الحر، والجيش السورية الثورة

 القصير نحو الزحف لهم فاالبدى. اال وليس وارضا   شعبا  

 ونقول ، ايران ومرتزقة هللا نصر حزب مليشيات ومهاجمة

 في وليس العاصمة في النظام إسقاط أن الكتائب لتلك

 االنسحاب إلى الكتائب هذه ونطالب الكوردية مناطقنا

 ندعو شرط فإننا أو قيد دون الكوردية المناطق من الفوري

 المنطقة جر وعدم العقل لغة إلى لالحتكام األطراف كل

 آمنا   مالذا   تعتبر والتي الداخلي لالقتتال اآلمنة الكوردية

 ، المجاورة المناطق من العرب ألخوتنا وخاصة للجميع

 الكوردي - الكوردي االقتتال أشكال من شكل اي وسنرفض

 وترسيخ البناء الحوار لغة وندعوإلى العربي - الكوردي او

 أمام الطريق لسد المشترك والتعايش التفاهم أسس

 نوجه بأن وعربا كوردا منا ويتطلب المجرم النظام مخططات

 الدكتاتورية من بلدنا ونحرر النظام إلى البنادق كل

  الكوردية – العربية االخوة عاشت

 لثورتنا والمجد

 

 سوريا في الكوردستاني الديمقراطي للبارتي أوروبا منظمة

 

 

 

يوفر حمايُة حقوق األقليات واألفراد عن : الديمقراطية الحديثة 

.طريق تثبيت قوانين بالدستور،

 

وهو ينظم العالقات والمسؤوليات بين المؤسسات التشريعية  

والتنفيذية، ويوجد التوازن بينها بحيث ال تستبد أحداها بأمور 

الدولة، ويضمن الدستور الحريات األساسية للمواطن على أساس 

المساواة بين جمع األشخاص والفئات والطبقات وبين المرأة 

وبعد إنشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيس الدولة . والرجل

. طبقا لقوانين الدستور، فيحكم بواسطة المؤسسات الموجودة

مواطنين أو يقوم أعضاء ويمكن انتخاب الرئيس أما مباشرة من ال

 .البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية وذلك يحدده الدستور

  

 المواطنة 

بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتماء اإلنسان إلى بقعة أرض ،أي 

اإلنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها 

ويكون مشاركا  في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع 

بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم 

الدولة التي ينتمي لها ، ومن  بأداء مجموعة من الواجبات تجاه

هذا المنطلق نستطيع أن نتعمق في مفهوم المواطنة وما يترتب 

عليها من أسس و كيفية منح المواطنة وغير ذلك من مفاهيم لم 

نمارسها في حياتنا اليومية ،فالمواطن هو اإلنسان الذي يستقر 

في بقعة أرض معينة وينتسب إليها ،أي المكان اإلقامة أو 

تقرار أو الوالدة أو التربية ،أي عالقة بين األفراد والدولة االس

كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من 

ولكن هل يولد اإلنسان مواطنا  ،واجبات وحقوق في تلك الدولة 

 .ومتى يصبح الفرد مواطنا  حقيقيا  

ذي ال إذا العنصر األساسي في مفهوم المواطنة هو االنتماء ال 

يمكن أن يتحقق بدون تربية المواطنية فهي ضرورية لتحقيق 

المواطنة ،من هنا نستنتج بأنه روح الديمقراطية هي المواطنة 

فلذلك قبل أن نتكلم عن الديمقراطية يجب أن نعي حقيقة المواطنة 

 التي هي قلب النابض لمفهوم الديمقراطية

  

shevger 

 



 

 

                                         :أحمد محمد العربي: بقلم                                    مؤتمر جنيف واستحقاقاته                                                                 

 التحضير لمؤتمر جنيف جاري على قدم وساق.

ادة وخياره باع.لم يكن يتصور ان النظام (.عبر ربيعه.)عندما تحرك الشعب من اجل حريته وكرامته وبناء دولته الديمقراطيه العادله.1

 سيحدث فعال.. تجلل العالم بالعار.وتحويلها الى مأساة ...او تدميرها وقتل وتشريد شعبها.والبلد مزرعة .الشعب عبيدا 

وتدخل خارجي . وانهاء االستبداد وعلى انها مؤامرة.بحالة انكار لحق الشعب بالديمقراطيه . ومنذ البدايه.تعاطى النظام وحلفاؤه .2

وتتوج ذلك بدخول حزب .وذلك ليبرروا حرب االباده على الشعب السوري. في كل ما يحصل( اسرائيل)وان يد (.ائيلاسر)وتكفيريين يخدموا 

 وايران وعراق المالكي بقواهم الماليه والعسكريه وجندهم مباشرة على االرض.هللا 

ان تتدمر سوريا كخصم ( اسرائيل) فلمصلحة.لتحقيق اهداف متنوعه.مستفيدا من تعقيداتها.تعامل الغرب مع الحالة السوريه.3

وكل ذلك بالمال والدم .واعادة سوريا للخلف عشرات السنين.وضرب لحمتنا الوطنيه(.فبيننا وبينهم الجوالن وحقوق الفلسطينيين.)استراتيجي

ولمصلحة الغرب .دمر البلديعني ترك النظام يفني الشعب وي(.تتفاعل ذاتيا.)ان يتركوا الحالة السوريه.وذلك بدفع الغرب وامريكا.السوري

 ...وهذا ما يعمل عليه.وتحويله اذا ألزم لحرب اهليه طائفيه شامله. بعدم توسع الربيع للمشرق العربي.

واختلف عليها وعلى .ولكنها غير ممكنة التنفيذ.وتوافقوا على صيغة ضبابيه ترضي كل االطراف.منذ سنه التقت امريكا وروسيا في جنيف.4

لفكرة .وها هم االن يعودون ...عاما كامال لتحصد االرواح ولتدمر وتشرد اكثر.ودفعت المشكل السوري .ل من يوم واحدبعد اق. تفسيرها

  اللقاء مجددا لبحث حل

وحشد .وخاصة دخول حزب هللا(.ميؤوس منه)ويؤسس لنصر .ليخفف انهزامه.ودعما من حلفائه. حشد النظام كل قواه على االرض.5

وهو سيقبل .وله المستقبل وسيستمر بحكم البلد. ليقول انه مازال المرجع(.اساسا)والدوليين روسيا ( .ايران والعراق)حلفاؤه االقليميين

وهو ذاهب للمؤتمر (.يعني النظام وعصبته الحاكمه.)وانه لن يتنازل عن الشرعيه والسياده الوطنيه(.يعني النظام.تحت سقف الوطن)بالحوار 

وال (...ما يريد)تعمل لتفرض .ووحوش حزب هللا.طيران ومدفعيه ودبابات وكيماوي.فقواه على االرض .به ومن لم يعج.الجل تثبيت ذلك

ويستمر الرئيس لالنتخابات ! ونتحاور؟.وال تفويض الحد بسلطة الجيش واالمن.ال حكومه انتقاليه كاملة الصالحيه.يوجد ما يتنازل عنه

  ؟ الميدان امامه.ومن ال يعجبه!! ؟...دوق االنتخابيوعبر الصن.وهي تقرر بقاؤه او رحيله.القادمه 

وال تنازل عن .بل للتفاوض على الرحيل(.فال شيئ مشترك معه. )رافضا الحوار مع النظام.مدعوا للمؤتمر.واالئتالف ممثال للشعب السوري.6

والتدمير وفتح باب الحرب .بالدم السوري ( يغالهبا)وخاصة ان النظام (.وبناء الدوله الديمقراطيه.اسقاط النظام ومحاسبته .)الحد االدنى 

وهو ماض .الشعب او النظام.مطلق ( صفري)امام خيار .قد وضع الشعب السوري وثورته.واستدعائه لكل مرتزقة االرض .الطائفيه

. ادراك لتوحش النظام هناك.التي يفرضها الميدان.ستحل بالسياسه.الرفض والن االمور اخيرا( ترف)يذهب للمؤتمر النه ال يملك .لهدفه

 ...وان الثوره قادرة على الرد والصمود واالنتصار ايضا.ولصمت الكل عنه

ان يلغي .واالوربيين يخافون ان اعطوا السالح .؟ !فهو يريد التأكد من استخدام الكيماوي،. مايزال يتعلل لعدم تدخله لدعم الثورة.الغرب .7

بعد وماذا عن سوريا الغد و .؟!!!واننا لم نتوافق كمعارضه بعد!.ح بيد المتطرفين قاعده وغيره؟ويخافوا ان يقع السال!.فرصة الحل السلمي؟

ويظهر لنا .تعدل الميزان على االرض وتسارع باسقاط النظام. لصالح الثوره.لعدم تدخل جدي .من اسباب مدعاة ....وووالخ ...؟!!!االقليات 

 ا من خدمات النظام بعدوانهم لم ينتهو.واضحا ال جدية وتسويف الغرب 

بما يجعلها تستمر وال .وانهم محكومون بان يدعموا الثوره .من عرب وترك. وادركنا محدودية فاعلية داعمين ثورتنا االقليميين.8

 قاتال شعبهونظام يرفض .شعب يريد اسقاط االستبداد.فاننا مازلنا عند نقطة الصفر االولى .واقعا محددا ..وهذا ينتج على االرض.؟ !!!تنتصر

واننا مدعوون لمزيد من ..وواضح انه يحوي شروط فشله قبل انعقاده...في شهر حزيران.هذه مناخات الدعوه للمؤتمر الدولي في جنيف .9

او .الستئصاله.وغربيه( اسرائيليه)العتبارات .وان يتورط حلفه اكثر في المعركه السوريه.للقتل والتدمير ومحاولة النظام ان ينتصر . الوقت

دماء شعبها .وتعمل بكل جهدها دافعة اغلى ما تملك.والثورة مصرة على هدفها .واالهلية لعشرات السنين.زرعنا في رمال الحرب الطائفية 

 وانها ثورة للحريه والكرامة والعدالة والدولة الديمقراطيه.لالنتصار وتؤكد هويتها الوطنيه.

 ومظلم.ومازال الطريق طويل ...بين كر وفر .هكما الجوالت الميداني.هي جولة سياسيه .اخيرا.

نراه يلوح في ...ولكن هذا ال يغير من يقيننا من حقنا ومن النصر...من مؤتمر جنيف وغيره.ال نستطيع ان نتوهم بحل قريب قادم 

 .....تصنعه دماء الشهداء.االفق
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 الثورة السورية عاهرة الربيع العربي

 آالن محمد بيري  : بقلم                                                                                                                              

هكاااارا َراصح َُااااحاول اييااااديولوةياي المقياعااااة دااااي الوالياااااي المتحاااادة ايمريكيااااة ه صه  اال حاااااص ايهربااااي ه صه  , ال انتصااااارال ه ال ه يمااااة 

ااار هكااارا , الجاااوار ماااب العااارو ه العجااام  سح بااار  راوهاااا  تعااارو ه  عااااني ,َراصل للثاااورة الساااورية مصااايرها باااأن ال  صاااعد ه َن ال  ماااوي ه  لك 

ال , راوهاااا داااي مرمااا  اليياااران الاهثاااة الجا عاااة ,هيااااي الاااربق ه القتااار ه الجاااوو ه التحاااريد ه اليااا هن ه الااادمار بحاااكر  آناااي  مساااتمر 

 .يد ليبدئ ار شيء يدعونها  موي ه ييتهي ار شيء ه ال يدعونها  حيا مب ةد

با اااةال للجمياااع  ساااواءال صحهلوهاااا بصاااءتهم  لءااااء الي ااااٍ الساااوري ه بحاااار  ايساااد َه ااااونهم  لءااااءل ه ,عااااهرةال هاااي الثاااورةل الساااورية ينهاااا مل

 .َُدقاءل المعارضة السورية المسلحة ميها عل  ايرض ه السياسية دي الخارج

داااالثورةل مهماااا  عقااادي ه ااااان لهاااا معياهاااا العمياااف ه الكبيااار ه الءلساااءي داااي التااااري  ه ,عااااهرةال ينهاااا دقااادي عااارريتها بعاااد  ااادهر ال ريااا  

نه اااةل ,نه اااةل الميكاااوبيب داااي العاااية ه داااي الحيااااة ,ثاااورةح َي نه اااةل الم لاااوميب ه الجيااااو ,السياساااة دانهاااا  بقااا  بمعياهاااا الباااديهي 

 .نه ةل عحاق الحرية ه الساٍ ,المقيديب بساسر  مب َبابير اليار 

دكاام بحثاايل دااي التاااري  ه عااب التاااري  ه باايب التاااري  ه لاام َةااد نمو ةااا  َه شاابها  لهااا ,اهرةال ينهااا لاام  كااب اباااقي الثااورايم دااي العااالم عاا

ثااورايل االسااتقا  ه َيااب هااي الثااورةل ,َيااب ثااورايل  ايهربياايب هثااوراي عصاار القومياااي ه َيااب  لاا  ثااوراي العاارو دااي القاارن العحااريب ,

نااااار دااااي هةاااا  َع اااام ...مااااب ثااااوراي اياااااراص دااااي شااااما  اورصسااااتان ه شاااارقها ه ةيوبهااااا ه التااااي اشااااعلي اليااااار" ةالعاااااهرةل السااااوري"

 .امبراطورياي الديكتا ورية دي القرن العحريب مب  اري  العالم

خلااايل العرباااي ه الااادعم اللوةسااتي ه الماااالي الاااري ال ييءااا ل ييق اااع ماااب صه  ال,رهساايا اال حاصياااة ه  ياااران ه ةماعاااايل  ااا و   ماااب ةهاااة 

اااار هااارا هال ,ه  راياااا للمعارضاااة المسااالحة ه االستحاااهاصييب ه الجهااااصييب ماااب ةهاااة  آهااار  ثانياااة ( ق ااار ه المملكاااة العربياااة الساااعوصية)

 .انءتا ها عل  الموي مب َي ةهة  يأ ي َه اان ,ارل هرا االنءتان , كونل عاهرة 

هاالستحاااااهاصييب هالمجاهاااااديب الساااااية "  ساااااب نصااااار  "ةماعاااااايل ,قاااااالوا معرااااااة القصاااااير ه نا القصاااااير  يااااا ل  ه القصاااااير  ماااااوي 

دتااوة )هالخسااا رل بيااو هم ه َرها هاام ه َعراضااهم التااي  ليتهاا  مااب اااا ال اارديب بعااد الءتااوة ايهياارة ,يااديرهنها ه ال ااحايا هاام ايبرياااء 

َه اماااا ااااان يلقاااا  ساااابقا  " جاهاادةالم  نكاااان"بخصاااول الاا هاج ه التاااي ةااااءي  حاااي عياااوان  ةيسااي  قبااايق ( القاارن الوا اااد ه العحاااريب

 "زهاج المتعة"

 .اإلنساني العاةر دي سوريا _ دما زا ح الوقي مبكرا  للتدهر العسكري" باراك َهباما"َما باليسبة إلصارة الر ية ايمريكي 

تقبالها لانتهااازييب اللاااريب اسااا,هالمجتمااع الاادهلي داااي ال اارو ه قااد ااتءااا  بااالكاٍ ه التهديااد ه المماطلاااة ه ايهاام ه ايسااوءل ماااب ااار هاارا 

دقاماااي الاااده  ايهربياااة ه ميهاااا علااا  هةااا  ,اصعاااوا  نهااام الةااااون سياسااايون هااااربيب ماااب ما قاااة ايةهااا ة االميياااة للي ااااٍ الساااوري 

بتاااأميب  ياااا هم المالياااة ه عيحاااهم الهيااايء ه هااام ا ن يي ااامونح ةحادااارح ( المملكاااة المتحااادة ه درنساااا ه اليمساااا ه َلمانياااا)الخصاااول 

ب   ل  م  .ا يلسم  بالمعارضة دي الخارج موضة الربيع العربي ه سخريةل الموي السوري الملدمم

اااب  يااار  داااي نءسااا م ه مكها مااا  الحااايء الكاااادي  جح لياااا علااا  شاشااااي التلءااا ة العربياااة ه يثرثااار ه يااارصص لياااا الكااااٍ البا اااد ,ه  لااا  لممح ليخااارل

 "سوقل الربيع العربي"القديم دي السوق السوصاء 

 .االنت ار ه الحرهص , االنت ار ه الجوو ,االنت ار ه الموي ,هما علييا  الا االنت ار ,باي الواقعل ا ن هكرا قد 
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  اذا رأيت عدوك يدمر نفسه فال تلهيه                                             

 

 سكفان  عبد الكريم : بقلم                                                          

 

الواليات المتحدة األمريكية اقوى قوة عالمية وهي دولة راديكالية بحكم دورها في العالم 

فالعصر الحديث شهدت دول عربية عدة انقالبات على ايد ثوار يجدون ضرورة اصالح البالد 

بداد الحكام الذين تربعوا على عروش مجتمعات  اسالمية وفي نفس الوقت واكبت من االست

بعضها الفكر العلماني الرأسمالي الذي ساد في العالم وشهدت والء وإقبال معظم المجتمعات 

 ...الغربية وبعض الدول العربية وغيرها

ض والبعض األخر فالعالم االسالمي والعربي خاصة الزال يعيش حالة حب السلطة ويجد البع

األحقية في الحكم بعد اختيار رسول الكريم الموت من الخلود والدين االسالمي الذي دعى إلى 

 .والء أولي األمر الذي استغله األنظمة الحاكمة لبقائها في الحكم 

فسورية خاصة بعد سنة ونصف السنة من اندالع الثورة  روج النظام بأنها حرب أهلية 

حامية حمى الوطن من مشاريع غربية  في المنطقة وفكر توسعي يعيشها سوريا وهي 

اسرائيلي في المنطقة تجاهل تماما تطلعات الشعب السوري بضرورة  الديمقراطية الحقيقة وليس الديمقراطية البعثية  كما في نظام البعث 

 .الشوفيني القائم على الكذب وتضليل الشعب كشف تضليلها بعد اندالع الثورة

ثورة يصفها المعارضون بأنها ثورة الحرية ضد االستبداد وهذه المعارضة ليست معالمها واضحة بالموقف من اسرائيل التي كسبت وهذه ال

هضبة الجوالن وليست مستعدة حتى لمجرد المناقشة والتفاوض بشأنها ويعتبرها جزء من اسرائيل  وعزلتها بجدار كما في القدس والضفة 

 .الغربية الفلسطينية 

النظام السوري تحدى الواليات المتحدة األمريكية بسياساتها في المنطقة  ونصبت لها العداء والكراهية على مدى حكم البعث  وحكم االسد ف

 رب إذااألب واألسد االبن الذي صدر األرهاب و األرهابيين إلى العراق بعد الغزو األمريكي لها وادع النظام وقتها بأن الواليات المتحدة والغ

 .نجحوا في العراق والقضاء على صدام حسين سيأتي دورها في مشروع شرق أوسطي يخطط لها الواليات المتحدة 

مهما كان فإن النظام السوري كما معتاد في حياته السياسية يتحجج بحجج واهية بالمقاومة وما إلى ذلك ليعيش على أكتاف الشعب السوري 

 ..وليس أكثر 

لمحاورون والفاعلون في الثورة والمنخرطون بها قد يتحولون إلى نسخة من النظام السوري في تحدي اسرائيل وحديثا نجد المعارضون ا

الذي هو جزء من الواليات المتحدة في المنطقة وموطوء قدم لها في العالم العربي وأقوى حليف لها في الشرق األوسط والذي امنها من امن 

 .اسرائيل

السوري والمعارضون المحاورون يشكالن أعداء للواليات المتحدة التي تريد اتباع وال اصدقاء وإن لم تكن معها  فبصريح العبارة فإن النظام

 .فأنت ضدها
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 5295ثورة الشيخ سعيد بيران، عام                                                       

 

 

حينما وقعت معاهدة لوزان، لم يبَق في تركيا من الشعوب سوى الكورد والترك ورأى الكماليون بعد 

أنه ال مكان لشعب غير الشعب التركي ، ويجب تتريك كل القوميات األخرى، التي  قيام الجمهورية،

تضمها هذه الجمهورية، وصهرها في المجتمع التركي ورفضوا االعتراف بوجود شعب آخر غير 

، وألغوا اللغة الكوردية في المدارس والمعاهد، " أتراك الجبال " الترك، وأطلقوا على الكورد اسم

موا التح دث بها في الشوارع والمجالس، فضال  عن تحريمها في المصالح الحكومية و أمام وحر 

 .المحاكم، على الرغم من تعهداتهم السابقة، في معاهدة لوزان

 

سعى الكورد، من جانبهم، إلى إظهار رفضهم لعدم االعتراف بحقوقهم من جانب الحكومة التركية 

السرية ، وأرسل مندوبين ( آزادي)قائدا  في األلوية الحميدية، إلى تنظيم لجنة استقالل كوردستان فبادر الفريق خالد بك الجبرانلي، الذي كان 

عنها إلى جميع أنحاء كوردستان، إلنشاء فروع وتشكيالت عامة لها، ولتوزيع أسلحة وذخائر حربية ودخل في هذا التنظيم الشيخ سعيد 

 .وي النفوذ الديني لدى مريديه وأتباعهبيران الكوردي، من قرية بيران، وهو من المشايخ ذ

 

، وهو يوم االحتفال بعيد النوروز، ولكن وصلت قوة تركية إلى قرية بيران، حيث يقيم الشيخ 5295مارس  95وتقرر أن تبدأ الثورة، صباح 

الثورة في كل أنحاء ، فنشب القتال بينها وبين أتباع الشيخ سعيد، لسبب بسيط تافه، فانفجرت 1925مارس  7سعيد الكوردي، في 

 ."إقامة كوردستان مستقلة، في ظل الحماية التركية، وإعادة حكم السلطان" كوردستان وكان من أبرز شعاراتها 

 

ان وبادر الفريق خالد الِجبرانلي، ومن معه من الضباط الكورد، الذين كانوا خارج المكان، الذي انفجرت فيه األحداث، إلى التوجه إلى المك

لإلشراف على الثورة، وإدارة دفة القتال ولكن قبض عليهم، قْبل وصولهم إلى مكان الثورة، وأعدموا من دون محاكمة وبذلك،  المذكور،

 .حرمت الثورة من اشتراك المخططين لها، والعارفين بالفنون الحربية فقادها من ال خبرة لهم بها وال بأسرارها

 

البالد ولكن الكورد صرفوا همهم نحو السيطرة على المدن الكبيرة، في الوقت الذي كانت  وتوسعت الثورة، وانتشرت في مناطق شاسعة من

 .القوات التركية تصل إلى المنطقة ، وتصل إليها اإلمدادات من كل واليات تركيا

 

م الشيخ سعيد و رفاقه إلى المحاكمة، وسيقوا إلى محاكم عسكرية، محاكم "عرفت باسم  وبعد سلسة من المعارك، أخمدت الثورة و قدِّ

، ثم شنقوا، وتركوا معلقين على أعواد المشانق، ِعبرة لمن يعتبر و فر قسم من المقاتلين إلى رؤوس الجبال، أو إلى الدول "االستقالل

 .المجاورة، سوريا والعراق وإيران

 

: " ، قائال  5295يونيه  92اء المحاكمة، في وأعلن رئيس المحكمة، الذي حكم باإلعدام على ثالثة وخمسين زعيما  من زعماء الثورة، أثن

لقد اتخذ بعضكم إساءة استعمال السلطة الحكومية، والدفاع عن الخالفة، ذريعة للثورة ولكنكم كنتم متفقين جميعا  على إقامة كوردستان 

 ."المستقلة

 

لت خطرا  على الجمهورية التركية الناشئة وجرى طائرة حربية، إلخماد الثورة، التي شك 59ألف جندي و 35وقد استخدمت الحكومة التركية 

 15200منزال ، وقُتل  2752قرى كوردية، وأُحرق  912حشد ثمانين ألف جندي تركي في كوردستان ودمرت القوات التركية، بعدها، 

 ."ليس هناك قضية كوردية، حين تظهر الِحراب التركية: "التركية" وقت"شخص وقالت، يومها، جريدة 

د كل    .من الكورد والترك، خسائر فادحة، من جراء هذه الثورة وتكب 

، الذي جرى، بموجبه، تشتيت آالف األُسر الكوردية وتهجيرها ، (تقرير سكون قانوني)وكان من نتائجها صدور قانون الحفاظ على األمن أو 

ر كثير من القرى الكوردية ، وُنفي زعماؤها وروؤساؤها  .إلى مختلف الواليات التركية ودمِّ

ام واختلفت اآلراء حول ثورة الشيخ سعيد فقد قيل إن الشيخ، ورفاقه، كانوا يسعون إلى إعادة الخالفة، التي ألغاها مصطفى كمال آتاتورك، ع

ستار الدين، لتصل إلى غايتها ، ال إلى االستقالل الكوردي وقالت الجرائد التركية، آنذاك، إن الجمعيات الكوردية، دبرت الثورة تحت 5291

 .الوحيدة، وهي إنشاء كوردستان مستقلة، في الواليات الشرقية من تركيا
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 . انشروها يمكن تفيد في شفاء انسان انشرها بارك هللا فيك فلو تركناها لما وصلت اليك •
 

سبحان هللا -عالج السكري بالتجربة  •• ... 
 ....التجربة خير برهان  

الكويت يقول احد العلماء في •  :!! 
 هذا عالج كلما وصفته ألحد المصابين بالسكري جاءني بنتائجه الطيبة الرائعة وهذا من فضل ربي أخرها زميل لي في العمل أعطيته إياه منذ

أيام( 5)  
 وجاءني اليوم يدعو لي حيث كانت عيناه يكسوها البياض الغير طبيعي من السكر وعلى وصفه •

زيد منهاليوم لي عندما طلب مني م •  
951)وفي النهار مابين ( 921)قال وهللا يا أبومشاري السكر كان في الليل يصل  • ) 

وقد نخرت جسده ابر األنسولين فقال لي منذ أن استعملته وقد أصبح في( 111)إلى   
ال يتعداها( 551)وفي النهار ( 521)الليل   

 ... وقد أوقف استعمال إبر األنسولين خالل األيام الماضية تماما   •
 ال أطيل عليكم •

 الدواء بعد توفيق هللا سبحانه وتعالى
ورق شجرةالزيتون -هو  •••  ••• 

 !! .. طريقة عمله بسيطة جدا   •
هي أن تغلي كمية من ورق الزيتون ما يملى كفيك منها من الورق كفيك االثنين تغسله بالماء لتخليصه من الغبار ثم بعد ذلك تغليه بلتر 

وتعبئة في زجاجة وليست ( الماء فقط )دقائق ثم تتركه يبرد وترشحه وتأخذ القطارة ( 1)لي ويقلب الماء عند غليه ونصف ماء حتى يغ
 بالستيك وتضعه في الثالجة وتشرب منه فنجان قهوة عربي كبير أو كأس شاي

 
 !! :طريقة استعماله •

 
ت يوميا  مع إيقاف جميع أنواع أدوية وعالجات السكر وتقوم بمراقبة مرا( 1)تشرب منه فنجان قبل الفطور وقبل الغداء وقبل العشاء يعني 

نه أن السكر بالتحليل خالل اليوم األول والثاني والثالث وبعدها تقرر هل تستمر أو ال ؟؟؟ اسأل هللا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسا
 يمن على جميع المرضى

مبالشفاء والعافية إنه سميع مجيب وهللا يرعاك  
 

 !! : مالحظة هامة ••
 

حتى ولم تكن مصابا بمرض السكر عافاك هللا ولكن هناك من الناس المصابين بهذا المرض فندعوك بسرعة نشرها لتعم الفائدة إن شاء هللا 
 تعالى

 
كن األفضل طحنوتساهم في إنقاذ إنسان على فكره جربها عدد من الصحاب ونتيجة مثمره إن شاء هللا نصيحتي اللي السكر عنده متم  

 
 األوراق وهي خضراء ثم وضعها مع الماء وغليها و يشرب منها جرعات قبل األكل ونتيجة مضمونه •

 
 !! :ملحوظة •••

 الختيار األوراق الجيدة يجب أن تأخذ واحده منها وتمضغها إذا هي الذعة ومره فهي جيده وتكون مفيدة
ة ما خلفه من تدمير في الجسممعالج)ره الفائدة مو بس تنزيل السكر بس ♥علي فك ) 

♥ 
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   shanidar2008@hotmail.com:نرحب بمقترحاتكم وآرائكم على البريد االلكتروني

 

 

Xumara kal 

Ji şerbeta lêvan ..ez sermest û  mecnûn 

fîrarim ji dinê.............. bê cî û war û şûn 

mame bi tenê ji vê .....dilbirîn û mest 

bo te dihûnim çi hebin renge helbest 

nazdar û şepal.......por ji sira bayê şemal 

derd û kovan û kulên te...ez kirme dilkal 

dêm û ronak.......ji hev cuda nabin bi carek 

ronahî ji dest ..zendên tey pîroz û mubarek 

xemxwarê teme....lewra bûme evîndar 

tenha ez ji xwe mame....... û bi te diljar 

şerer ji dil....pirûsk û pêt û ar ji nav 

yaseya evîna te ....ez hiştim bê gav 

cizîrî û cegerxwîn bûm.... bi evînê 

dame dest rehmanê extebî şêrînê 

berê min yezdan ...serkeftin be serfiraz 

ey xwedayê mezin .........nalîne ji dil saz 

jîne ..jiyan dema li hev dibin mêvan 

ez..te û xurista xwayê ..qad û doran 

girtî û bê warim ....lewra bûme evdal    

  sermest û sergiranim ..ey xumara kal 

 

Alan pîr mem 

       kurdistan __hewlêr 

 

 

  الوطن نشيد تسمعون وانتم القصه هذه قرائه منكم ارجو

  المانيا في حدث

 تأخذ.... الجمركي التخليص عند المانيا في كوردي مواطن

 الدخول ختم تضع كي السفر جواز الجوزات موظفة

 ... تبتسم وهي إليه فنظرت 

 المانيا اما أكثركوردستان تحب من: وسألته 

 والمانيا كوردستان بين عندي الفرق  :لها فقال 

 .... والزوجة األم بين كالفرق 

 .. أختارها فالزوجة 

 .. بجمالها أرغب 

 .. أعشقها..  أحبها 

 .. أمي تنسيني أن يمكن ال لكن 

 .. ملكها نفسي أجد ولكني أختارها ال... األم 

 .. أحضانها في اال أرتاح ال 

 .. صدرها على إال أبكي وال 

 .. قدميها تحت تراب   على إال أموت أال هللا وأرجو 

 نسمعُ : وقالت... باستغراب إليه ونظرت السفر جواز فأغلقت

 ...فيها العيش ضيق عن

 ؟ كوردستان تحب فلماذا 

 أمي؟ تقصدين: قال 

 ... أمك لتكن: وقالت فابتسمت 

 لكن. الطبيب أجرة وال الدواء ثمن أمي تملك ال قد: فقال 

 ...تضمني وهي أحضانها حنان

 ... تشفيني يديها بين أكون حين قلبها ولهفة 

 ...كوردستان لي صف: قالت

 ، الجميلة بالشقراء ليست هي: فقال 

 .. وجهها رأيت اذا ترتاحين لكنك 

 ... الزرقاء العيون بذات ليست 

 .. اليها نظرت اذا بالطمأنينة تشعرين لكنك 

 .... ثناياها في تحمل لكنها ، بسيطة ثيابها 

 ، والفضة بالذهب تتزين ال.. والرحمة.  الطيبة 

 ... القمح سنابل من عقدا   عنقها في لكن 

 تبتسم زالت ما ولكنها اللصوص سرقها..  جائع كل به تطعم 

 ... السفر جواز إليه أعادت..!

 ...التلفاز على كوردستان أرى: وقالت 

 ..!! لي وصفت ما أرى ال ولكني 

 ... الخريطة على كوردستان رأيت أنت: لها فقال 

 قلبي في تقع التي كوردستان عن فأتحدث أنا أما 


