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(  532فً جرٌدة روناهً العدد) 

الصادرة  5152  –  5  -51تارٌخ 

عن مؤسسة روناهً لإلعالم والنشر 

لفت نظري مقالتٌن متمٌزتٌن فً 

عنوانٌهما ، المقالة األولى وعلى 

الصفحة األولى وهً على شكل 

رسالة من الزعٌم الكردي اوجالن " 

اوجالن فً رسالة الى الشعوب 

اآلشورٌة والسرٌانٌة والكلدانٌة من 

الضروري إن تشاركوا مسٌرة البناء 

على أسس الوطن المشترك واألمة 

الدٌمقراطٌة من اجل حٌاة حرة بدٌلة 

تحت سقؾ اتحاد 

ثقافً  .............."  والمقالة الثانٌة 

على الصفحة العاشرة بقلم )علً 

الؽوار( " اآلبولوجٌا تحوالت العصر 

الجدٌد " جاء فً المقطع األول   :" 

اآلبولوجٌا فلسفة إٌدٌولوجٌة 

ومجموعة أطروحات اٌكولوجٌة 

واقتصادٌة وسٌاسٌة بما تشكل من 

تقنوٌة خطوطها العامة برنامج واسع 

ومتداخل بمنهاج نظري وعملٌاتً 

  وهً تستند بمفاهٌمها إلى طبٌعة

مجتمعات الشرق األوسط وخصوصٌة 

المجتمع العربً وبتحول اآلبولوجٌا 

من الرمز المعنوي إلى الواقعٌة 

التطبٌقٌة فإنها تكتسب قوة 

المصطلحات والمعانً فً محاور 

القٌادات الثورٌة متناولة بجملة قوانٌن 

وآراء تحلل أشكال الحٌاة فً طبٌعة 

وطبقة وتقنوٌة المجتمع وروحٌته فً 

المراحل المجتمعٌة التً تتمحور 

حولها سٌاقات التطور الطبٌعً فً 

جملة ظواهر انقالبٌة تشكل صراعاً 

بٌن األطروحات اآللٌة االقتصادٌة 

للمجتمع الطبقً واألطروحة 

الحضارٌة لتطور اإلنسان فً 

مخاضات الدولة والنظام الهرمً 

والطبٌعً للدٌمقراطٌة"  السؤال 

واالستفسار  هنا  : هل اآلبولوجٌا 

تنفً بالضرورة المسألة الكردٌة 

كقضٌة قومٌة ،ولماذا هذا التهوٌل 

والتضخٌم  لشعوب قدٌمة تشتت فً 

أصقاع العالم ولم ٌعد لها وجود 

دٌمؽرافً فً المنطقة منذ عدة قرون  

سوى تجمعات متفرقة هنا وهناك  ؟؟   

ثم ماذا ٌرٌد أن ٌقول هذا الؽوار 

 7◄◄المؽوار)علً الؽوار ( 

 النضال من أجل

  إسماط اننُنمناو اننتونيناتنقيق  تن نمن نك

أهنتا  اننرنقيل انينقيينا حننة انن ن يننا 

  انك ايا.

  ق سقييا ديًم اط ا حتيان ا تندنتدينا َ

 عهًاَ ا.

  اإلل اي انتسيقيق بنانن نمنقق اننمنقين نا

 نهشدب انك دق حة إطاي َماو حتيانة.

 اقرأ يف هذا العدد أيضا  
معارك حترير كىباني وريفها و الدروس 

 املستفادة منها 

 اتفاقيت دهىك الشراكت الصعبت 

يا انذق تيضًُه بُقد االتفاق ب ٍ أ جالٌ 

   ان كقيا اني و ا 

بٌن ضرورة التطبٌق و التفعٌل ،وسٌاسة المراوؼة 

 والتأوٌل

اتفاقٌة دهوك بٌن المجلس الوطنً الكردي ،وحركة 

المجتمع الدٌمقراطً )تؾ دم( تمت برعاٌة كرٌمة من 

سٌادة رئٌس اقلٌم كردستان مسعود برزانً ،التً طالما 

عقد علٌها أبناء شعبنا الكردي الكثٌر من اآلمال ،فً هذه 

المرحلة التارٌخٌة الدقٌقة ،من عمر الثورة السورٌة ،وما 

تمر به المنطقة بشكل عام ،والكرد بشكل خاص ،من 

مخاطر جدٌة من قبل القوى الظالمٌة االرهابٌة ،والتً 

تستهدؾ وجوده ،ما زالت تراوح مكانها ،بعد تشكٌل 

المرجعٌة السٌاسٌة الكردٌة ،أحد بنودها السٌادٌة ،إضافة 

إلى بند االدارة ، والبند المتعلق بالحماٌة والدفاع ،البندان 

اللذان من خاللهما ،وعبر تطبٌقهما تتم الشراكة الفعلٌة على 

االرض كحاجة وضرورة موضوعٌة ))إدارٌا وسٌاسٌا 

من اجل توحٌد القوى إلدارة  شؤونها والصمود  ومٌدانٌا((

صفاً واحداً فً مواجهة التحدٌات ، من أجل تعزٌز الموقؾ 

السٌاسً الموحد ، ممثالً بالمرجعٌة السٌاسٌة الكردٌة ، 

تجاه النظام و المعارضة و القوى اإلقلٌمٌة و الدولٌة حتى 

االن لم ٌستطع طرفا االتفاقٌة ، بعد تشكٌل المرجعٌة 

السٌاسٌة ، واالنتقال الى واقع التطبٌق والتفعٌل ، لبنود 

وفق ما تقضٌه المصلحة القومٌة للشعب  االتفاقٌة ،

 7◄◄الكردي ، فً كردستان سورٌا 

نشطاء يطلقون حملة تأكيد الهوية الكردستانية لكري 

 سبي )تل أبيض(

 انت نا انمقي ا انك ديا   األيا انتيًم اط ا 

 يش  عاٌ ييُالضاٌ 

مع مواصلة القوات المشتركة المدافعة عن كوبانً تقدمها إلى مشارؾ مدٌنة 

النظام كري سبً برٌؾ محافظة الرقة شمال شرق سورٌا والتً عّربها 

السوري إلى تل أبٌض بؽٌة إلؽاء انتمائها الكردي، أطلق نشطاء كرد من أبناء 

هاشتاغ „„الفٌسبوك „„المدٌنة حملة واسعة عبر صفحات التواصل االجتماعً 

 6◄◄# كري_سبً_كردستانٌة للتأكٌد على هوٌة المدٌنة.

 RÛPELEN KURDÎ  

Li peyrewa biryarên kongirê Hefta yê 

partiya YEKÎTÎ  ya Kurd li Sûrî, û 

wekî   pabend bi  bi ryarên  ku d i 

diwara ragihandinê de hatîn sitandin 

û her weha di peyrewa pabendiyê bi 

hemî   biryarên civîna berfereh û 

civînên navendiyên fermî di  vê 

çarçewê de, em hewildanên xwe yê 

amedebaşiyê dikin ku ew biryar hemî 

c î b i c î  b i b i n  l i  g o r î  ş i y a n ê n 

berdestJibo wise ev çend rûpelên bi 

z i m a n ê  K u r d î  k u  e m  d e s t  b i 

belavkirina wan dikin dinav rûpelên 

rojnama YEKÎTÎ ya  Erebîde gavek 

giringe wekî   hokarek pêwist  di 

avakirina dezgehek ragihandinê 

tekûz û pêkhatî Ev erk birastî ne 

erkek asane bitaybetî   gava ku em 

Êkonomîkê û Siyasetê û zanistiyê bi 

Kurdî  bixwînin yanjî fêr bibin,  ji bo 

vê yekê em  hewcedarê hemî  şiyan û 

t i w a n a y ê n  r e w ş e n b î r i y ê  û 

siyasetêne  bi zimanê Kurdî, belkî 

destpêk bi gelek kêmasî       4          

''Çiyayê Kurdan'' Dergehê 

Kurdistana Azade li Ser Derya 

Çiyayê kurdan li rojavayê 

Sûriya yê, giringtirîn devera 

istratîjiye sebaret Rojavayê 

Kurdistanê, çiku li ser derya 

sipî ya naverast dikeve, li 

parêzgeha Laziqiyê li tenişta 

rêka serekî ya navbera Helebê 

û Laziqiyê dûrî şarê Laziqiyê 

bi 50 ta 55 kîlomitran, û ji 

rexê dergehê gundê Eko ve 

serpereştiyê li ser deşta xabê 

ya zengîn dike, herweha ji 

layê rojhilat ve gundên Idlibê 

û çiyayê Zawiyê ye, li wê 

deverê jî gundên kurdan 

berdewam in wek zincîrekê ji 

çiyayê kurdan û ta Kurdaxê 

(Efrînê), di navbera wan de 

Ereb û Turkman jî hene, 

bilindahiya çiyayê kurdan ji 

300 mitrî destpêdike û ta 1600 

mitrî , jiber vê yekê jî rêjîma  

.Ba'as nikare devera 

çiyayê kurdan desteser 

bike û tenê ji dûrve ew bi 

balafiran û mûşekan 

topbaran dikir 

İstratîjiya cihê devera 

çiyayê kurdan sebaret 

miletê Kurd ku dê bibe 

dergehê Rojavayê 

Kurdistanê li ser derya 

sipî ya naverast, herwisa 

di paşerojê de dê bibe 

dergehê Kurdistana azad 

li ser derya sipî ya 

naverast, û ev yek 

giringtirîn armanc e ji 

layê istratîjî ve, ku 

dergehê          6 

Rapirsîn: FERÎDON QIÇÇO BERDANA HEVSERGÊRIYÊ  

Çarenûsa Kurd 

WELAT BERNEDE 

piştî rêkeftina Dihokê di navbera ENKS û TEV-DEM, 

herdû aliyên siyasî dest bi civatên xwe kirin li bajarê 

qamişlo di bin navê lêvegera siyasî de vê rapirsînê de nerîn 

û daxwzên hin kesan diyar dibin piştîyekemîn gavên 

lêvegerê .           7 
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إحدى القرى المحررة على جثثثة رجثل مسثن 

عثام ،صثمثد فثً بثٌثتثه  511عمثره حثوالثً 

وواجه فقدان مستلثزمثات الثحثٌثاة ،واسثتثشثهثد 

 على فراشه .

فً هذه االثثنثاء وعشثٌثة انثعثقثاد اول جثلثسثة 

 2لثثلثثمثثرجثثعثثٌثثة السثثٌثثاسثثٌثثة الثثكثثردٌثثة ٌثثوم 

بحثمثلثة   PYDشباط ،قامت ما تسمى بأساٌٌش 

اعتقاالت جدٌدة فً كل من دٌرٌك و قامشثلثو، 

بحق شباب كرد ،لسوقهم بالقوة للتجنٌد ،وهثذا  

بثأي  PYDدلٌل صارخ عثلثى عثدم اكثتثرا  

 اتفاق كعادته.

شثبثاط حصثل تثراجثع مثلثحثوظ  8و 7ٌومً 

لداعش ، وبلػ عدد القرى المحررة أكثثر مثن 

قرٌة ، وباتت القوات المشتركة تسٌثطثر  521

 01  -  51على الرٌؾ ، وبمسافة تقدر ما بٌن 

 كم عن مركز مدٌنة كوبانً .

شباط وصل عدد القرى المحثررة الثى  55   -

قرٌة ، وفً شرق كوبانً جرى قصثؾ  511

بثثلثثدة كثثري سثثبثثً )تثثل ابثثٌثثض ( تثثمثثهثثٌثثداً 

لتحرٌرها ، وتثوجثهثت الثقثوات الثكثردٌثة مثع 

وحدان من الجٌش الحر ، نحو الؽرب ، والثى 

الجنوب نثحثو جسثر قثره قثوزاق عثلثى نثهثر 

 الفرات .  

شباط ، حثتثى  51وما أن جاء ٌوم الجمعة   -

تم تحرٌر قثرى كثوبثانثً ، و الثوصثول الثى 

حدود ما قبل مرحلة عدوان داعش ، باستثنثاء 

بعض القرى المختلطة من الكثرد  و الثعثرب 

 قرب نهر الفرات 

بعد مضً نحثو اربثعثة اشثهثر ونصثؾ ،مثن 

وقوع كوبانً ورٌفها، تثحثت احثتثالل الثقثوى 

الؽاشمة لتنظٌم داعش، تثم اسثتثعثادة الثمثدٌثنثة 

-5-58% بتارٌخ 81الكردٌة المدمرة  بنسبة 

،وتثثمثثكثثنثثت الثثقثثوات الثثمثثدافثثعثثة مثثن  5152

السثثثٌثثثطثثثرة عثثثلثثثى مثثثرتثثثفثثثع مشثثثتثثثى نثثثور 

االستراتٌجً ،المطل على السهول المجثاورة، 

وقامت البٌشمركة بنصب مدفعٌتها وأسلحثتثهثا 

الثثثثثثقثثثٌثثثلثثثة ولثثثتثثثبثثثدأ مثثثرحثثثلثثثة جثثثدٌثثثدة مثثثن 

المعارك ،وهذه المرة ،بات زمام المبادرة بثٌثد 

القوات الكردٌة المشتركة ،حٌ  بثاتثت قثادرة 

على الهجوم ،وتطهٌر رٌؾ المدٌنثة الثمثؤلثؾ 

قثثرٌثثة ومثثزرعثثة ،ولثثقثثد اسثثتثثمثثر  081مثثن 

ضثثثثثثثربثثثثثثثاتثثثثثثثه  التحالؾ الدولً ،فً 

مستهدفثا مثواقثع االرهثابثٌثٌثن ،وهثكثذا بثاتثت 

االوضاع العملٌاتٌة والمعنوٌة ،لصالح الثكثرد 

الذٌن تمكنوا بسرعة ملحوظة من دحر داعش 

والحاق افثدح الثخثسثائثر بثه وارؼثامثه عثلثى 

 التراجع.

قرٌة وصرح نثائثب 58شباط تم تحرٌر 5ففً 

الرئٌس االمرٌكً جون كٌري بأن داعش أقثر 

 بتراجعه .

 -شباط بلػ عثدد الثقثرى الثمثحثررة  5وفً  -

قرٌة ،وبثت قناة روداوو ،مشاهد حطام  - 15

االبنٌة المدمرة فً كوبثانثً  ،وجثثث  كثثثٌثرة 

لعناصر داعثش ، مثرمثٌثة تثحثت االتثربثة و 

الردمٌات ،وتخرج منها روائح تزكثم االنثوؾ 

 وتعرقل عودة السكان ،وقد عثر فً  

.وبذلك فقد نجحت معركة تثحثرٌثر الثرٌثؾ 

 ٌوماً . 50ولم تستؽرق سوى 

شباط حصلت عمثلثٌثة عسثكثرٌثة  55فً   -

ملفتة لألنظار ، فقد قثامثت قثوى عسثكثرٌثة 

تركٌة ضمت مئات الثعثنثاصثر و عشثرات 

المصفحات و الدبابات مسنودة بالطثٌثران ، 

باختراق الحدود ، وقصدت ضرٌح سلٌمثان 

شاه )جد مؤسس االمبراطورٌة العثمانثٌثة ( 

الكائن قرب جسر قره قوزاق ، وتثم نثبثش 

القبر و اخراج رفاته و نقله ودفنه فً قرٌثة 

حدودٌة ، وأثثنثاء نثقثل جثنثدرمثة الثحثامثٌثة 

قثتثل أحثدهثم  08التركٌة للضرٌح وعددهم 

بسثثبثثب حثثاد  سثثٌثثر وذكثثر الثثمثثسثثؤولثثون 

االتراك أن هذا االجراء مثؤقثت الثى حثٌثن 

 PYDاستقرار االوضاع و وقد ذكر اعثالم 

أنه تلقى عثلثمثاً بثالثعثمثلثٌثة و سثهثل نثجثاح 

المهمة ، أمثا داعثش فثهثو أٌضثاً تثحثاشثى 

 االقتراب من موقع عملٌة االجالء .

الجدٌر بالذكر بعد تحرٌر كوبانً و رٌفها ، 

وقثثعثثت مثثعثثركثثة فثثً الثثرٌثثؾ الثثجثثنثثوبثثً 

لقامشلثو ، فثقثد قثامثت قثوات الثنثظثام ، و 

 PYDبثالثثتثنثثسثثٌثق مثثع الثثقثوات الثثتثابثثعثثة ل ثث 

بالهثجثوم عثلثى رٌثؾ بثلثدة تثل حثمثٌثس ، 

قرٌة ،  55وذكرت انها طردت داعش من 

وذكرت بعض المعلومات أن بٌشمركة اقلٌم 

كردسثتثان ، لثعثبثت دوراً مثهثمثاً وتصثدت 

لداعش بهدؾ منعه من التسلل الى المناطق 

 الواقعة تحت سٌطرة القوات الكردٌة .

  BERDANA HEVSERGÊRIYÊ معارك حتزيز كىياوي وريفها و الدروس املستفادة مىها 

FIKRIYA MECÎD  

Di navbera çar diwarên derzî 

dewleta sûrî di navbera Erebande 

têhejmartin bi kêmbûna berdana 

jinê, û weha li parêzgiha Hisiça di 

navbera hemî parêzgehên sûrya 

yê tê naskirin hejmareke gelekî 

kêm ji pirsgirêkên berdanê .Lê 

mixabin ev tişt didê xuyakirin, ku 

ji serê sedî not ji jin û mêrên ku 

bihevre dijîn ew  berdayîne bi 

xweyî  di malekêde di j în j i  bo 

razîbûna civakê civaka ku wan bê 

vîn dikê û dûrî civaka şaristaniyê 

dikê .Ev d i  vegerê ku ew kes 

g i r ê d a y i n e  b i  h i ş m e n d i y a 

kevinveû bendegirêdayîne bi 

ramanên Êlîve û wisa ,  

dimînin sîberek jêre Bi vî rengî 

kesên ku bi wî awayî dijîn, ti hestê 

kêfxweşiyê nabînin li jiyanê, bê 

goman ev jiyan jiyaneke bê hîviye 

û dagirtî êş û nexweşiye, pirsa ku 

tê  z iman  ç ima wê b iv î  ren g î  

jiyanê derbaskê jibo razîbûna yên 

din? 

Ev  m ir ov ê  b i  v î  r a ma n î ,  d i j î 

kesayetiyêye jiber ku ne raste 

bixwere berî ku rastbê bi yên 

dora xwere di civakêde, û  dise 

jiber ku dibînin berdan wan lawaz 

dikê diçavê civakêde, û  wan 

nabînê cihê  dilxwaziyêneJibo 

wisa  û jibo ku mirov tenê yek  

carê tê  vê  jiyanê, tê xwestin ku 

xwe biparêzê ji ramanên kevin û li 

dijî wan rawestê bi awakî kûr û 

dijwar, û herdem hişyariyek bilind 

li gel  wan hebê, çi sûd ji jiyanê û 

jîndariyê  heye dema kû mirov 

x w e ş i y a  x w e  û  r a s ti y ê  t ê d e 

nebînê. 

Ji vê yekê em wek mirov û civak 

emê heya kengî tewandîbin jibo 

razîbûna yên din û her biminînin li 

paş. 

Bese ji dîwarên derizîre her ku 

bapêçek tê tu dibê sawêrek ji 

jiyanêre                                             

Civak ,mirov û mafên heyînî 

Gulal Kasanî 

civak û mirov du endamên serekene,di 

avakir in  û pêşxistina heyîna c ivakî 

de,têkliya herdû endaman bi bandora 

rewşên abûrî ve alozin . 

ew bandor a berovajî di navbera rewşa 

c ivak î  û  abûr î  çêdibe, j i  ber  ku jev 

cûdebûna qatên abûrî her yek bi alîkî 

de ,diherê ,yek ber bi jorde û yek ber 

bijêrde ,yek zengîniya xwe girstirdike ,û 

ya din bêtir zeyîv û lawaz dibe.Ji ber ku 

alavên teknolojî di destên sermeyan de 

ne ,dezgehên berhemî di bin desthilatiya 

wande tên bikaranîn ,herwiha bi hişkberî 

qata jêr xwe beyan dibîne beramberî  

heye ,loma çi pirsgirêkên derdikevin 

holê,têkliyên wan bi civakê re ne û 

mirovanre ne ,bengeha wan abûrîye,ev jî 

l i  gor  ş irvekir ine ramanê markis î  . 

Gelo,ev raman di be pîvan ,ji bo pîvana 

rewşa mirovanî ,civakî û abûrî ya kurd 

têde di jîn. 

Heger civak û mirov du endamin ,di 

avakirina j iyanê de ,lê rewşa kurda 

endamekî din serekî didê ber stûna  

jiyanê ,ewe netewayetiye. 

Ku bû hokarekî pirr giring,hat hole di sed 

sal 19 an de .piştî pêşxistine raman û 

a l a v ê n  b e r h e m î  , e v  h e r d û  l a y a n 

girêdanek diyaliktîkî ,di nav bera wande  

domahî nabe û têkiliyên herdû endaman 

bi hevre wê kêm bin û jiyana wan ne bi 

rengekî  siruştî be.Pêşveçûn tu car î 

nagihê serî ,wexta mirov negihê asta 

jiyanek sirûştî ,wexta endamên heyînî 

pêk newin ,mîna mafên xwendin û 

nivîsandin bi zimanê dayîkî ,guherîn ji 

cîkî ta cîkî din ,wek mafekî rewayî ,ji 

miroan re hatiye çespandin di bendên 

rêkeftinên mafên mirovahî de ,bi evî 

awayî hevjiyanek xurû mirovî ,di civakek 

tendirustî de li gel hev biliniyên civakî 

hevdû bi girinzayîna tevgra rizgarîxwaz,ji 

ber wiha jiyana mirovên bindest  di 

civakê  de, bi . 

  يهاجم بلدة تل تمر” داعش“

اإلرهثابثً بثمثسثاعثدة ”  داعثش“ هاجم تنثظثٌثم 

ذات األؼلثبثٌثة الثعثربثٌثة ”  ؼٌبش“ أهالً قرٌة 

بلدة تل تمر من الجهة الؽربٌة وطوق مركثزاً 

للتدرٌب التثجثنثٌثد اإلجثبثاري الثتثابثع لثحثزب 

الذي كثان ٌثقثطثنثه  PYDاالتحاد الدٌمقراطً

متدرب وبعثض الثمثدربثٌثن.مثركثز  51قرابة 

فً البلدة وُجرح عثلثى إثثرهثا  PYDأساٌش 

 سري “عنصراً وُنقلوا إلى مشفى  52

كمثا أشثار بثفثقثدان عثنثصثرٌثن مثن ”. كانٌٌه

YPG  ومدنً لحٌاتهم كحصٌلة أولثٌثة وقثد

أفاد مراسل ٌكٌتً مٌدٌا فً البلدة بأن قثوات 

حماٌة الشعب وبمساعدة األهثالثً وطثٌثران 

الثثتثثحثثالثثؾ ومثثروحثثٌثثات الثثنثثظثثام السثثوري 

 وفك ” داعش“استطاعوا إٌقاؾ هجمات 

 الحصار عن مركز التدرٌب .

 وأكد مراسلنا بسقوط قذٌفة هاون على .

كانثت مثركثزاً ”  ؼٌبش“جدٌر بالذكر أن قرٌة 

للتموٌل البشري لجبهة النصرة قدٌماً وتنظثٌثم 

داعش مؤخراً وهً تبعد عن بثلثدة تثل تثمثر “ 

 كم. 5أقل من 
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ٚ ٘ٛ ٠مذَ اٌزٕبصالد ٌٍذٌٚخ فٟ عج١ً رٌه . ٚ 

وزٌه ٕ٘بن ِٓ االرشان ِٓ ٠زُٙ اٌذىِٛخ 

اٌزشو١خ ثبٔٙب رفزخ اٌّجبي ػجش اٌزفبٚض ٌزمغ١ُ 

رشو١ب ٚ اْ ٘زٖ اٌّفبٚظبد ٌٚٛ اعزّشد 

فغزٕزٟٙ ثالبِخ دٌٚخ وشد٠خ ِٕفصٍخ ػٓ رشو١ب . 

ثبخزصبس ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ اشبساد االعزفٙبَ 

ف١ّب ٘زٖ اٌّفبٚظبد ٚ ِب ٠ضاي اٌٛلذ ِجىشا 

ٌزم١ُ فشٍٙب ٚ ٔجبدٙب ٚ ٌىٓ ً٘ دمب اْ دىِٛخ 

اٌؼذاٌخ ٚ اٌز١ّٕخ االعال١ِخ ِمزٕؼخ ثأْ دً 

اٌّغأٌخ اٌىشد٠خ ع١زُ ثبٌطشق اٌغ١بع١خ ٚ 

اٌزفبٚظ١خ ؟ أَ أٙب رغؼٝ اٌٝ وغت االٔزخبثبد 

اٌزشش٠ؼ١خ اٌّمجٍخ ٌزغ١١ش اٌذعزٛس دغت سغجبرٙب 

ٚ ا٘ذافٙب .؟ ٚ ً٘ دمب اْ ِٕظِٛخ اٌّجزّغ 

اٌىشدعزبٟٔ ِغزؼذح إلٔٙبء اٌصشاع اٌّغٍخ ؟ ٚ 

و١ف ع١ىْٛ ٚظغ لٛارٙب اٌّغٍذخ فٟ االجضاء 

االخشٜ ِٓ وشدعزبْ ؟ ٚ ِب اٌزٞ ع١طٍجٗ 

اٌضػ١ُ اٌىشدٞ ِٓ لٛاد اٌىش٠ٍال ِغ الزشاة 

ٔٛسٚص؟ ٚ ٌىٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزفبٚظ١خ  عزىْٛ أُ٘ 

اٌزشوٟ اٌزٞ  -ِشدٍخ فٟ اٌصشاع اٌىشدٞ 

عٕخ ٚ ٟ٘ ػ١ٍّخ دل١مخ ٚ  63اعزّش اوضش ِٕز 

ِؼمذح ٚ سثّب اصؼت ِٓ رٌه اٌصشاع اٌّغٍخ 

اٌزٞ ساح ظذ١زٗ ػششاد االالف . ٚ ثمٕبػزٟ 

اْ اٌىشد ٌٓ ٠خغشٚا فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزفبٚظ١خ ش١ئب 

ٚ ُ٘ ع١ىغجٛٔٙب عٛاء وبٔذ اٌذىِٛخ اٌزشو١خ 

جذ٠خ اٚ ٌُ رىٓ جذ٠خ فبٌٛظغ اٌىشدٞ اٌذاخٍٟ 

ٚ اٌٛظغ االل١ٍّٟ ٚ وزٌه اٌٛظغ اٌذٌٟٚ ٚ 

اٌؼبٌّٟ فٟ صبٌخ اٌىشد اوضش ِٓ اٞ ٚلذ 

ِعٝ. ٚ االرشان فٟ دبي وبٔٛا جذ١٠ٓ فٟ 

ػ١ٍّخ اٌزفبٚض فبُٔٙ ع١ىغجْٛ د١ٍفب ل٠ٛب ٌُٙ 

ٚ ع١ضداد رأص١ش رشو١ب د١ٌٚب ٚ ئل١ّ١ٍب أِب اٌؼىظ 

ٌُ رجذٞ اٌذىِٛخ اٌزشو١خ اٌجذ٠خ فٟ  أٞ ٌٛ 

اٌزفبٚض فأٙب عزجٍت ا٠ٌٛالد ٌٍشؼت 

ٌٓ ٠ٕزٟٙ  اٌزشوٟ ,ٚ اٌصشاع اٌىشدٞ اٌزشوٟ 

أال ثزذم١ك اٌؼذاٌخ ٚ اٌّطبٌت اٌّششٚػخ ٌٍشؼت 

 اٌىشدٞ ِّٙب غبي اٌضِٓ.

ثذأ اٌىشف ػٍٝ ٌغبْ  2102فٟ ػبَ 

اٌّغإ١ٌٚٓ اٌىشد ٚ االرشان ػٓ ٚجٛد 

ٌمبءاد ث١ٓ اٌذٌٚخ اٌزشو١خ ٚ اٌضػ١ُ 

اٌىشدٞ ػجذ أٚجالْ اٌّؼزمً فٟ جض٠شح 

ئ٠ّشاٌٟ اٌزشو١خ ِٕز اخزطبفٗ فٟ ١ٔشٚثٟ 

,ٚ  0111شجبغ عٕخ  01ػبصّخ و١ٕ١ب ة 

ِٕز رٌه اٌٛلذ ٚ دزٝ ا٢ْ اعزّشد رٍه 

اٌٍمبءاد ٚعػ صؼٛثبد ٚ ػٛائك جّخ ٚ 

ثّشبسوخ ِٚغإ١ٌٚٓ ػٓ اٌذٌٚخ اٌزشو١خ ٚ 

شخص١بد ٚ ثشٌّب١١ٔٓ وشد , ٚ رطٛسد 

رٍه اٌٍمبءاد ئٌٝ ِب عّبٖ اٌجؼط ِٓ 

اٌّؼ١١ٕٓ ٔٛع ِٓ االرفبق ث١ٓ أٚجالْ ٚ 

اٌذٌٚخ اٌزشو١خ سغُ اْ رفبص١ً ٘زٖ 

االرفبل١خ ٌُ رىشف ٌٍشأٞ اٌؼبَ دزٝ االْ 

ال ِٓ لجً اٌذٌٚخ ٚاٌذىِٛخ اٌزشو١خ ٚ ال 

ِٓ لجً ِٕظِٛخ اٌّجزّغ اٌىشدعزبٟٔ ٚ ال 

ِٓ لجً دضة اٌشؼٛة اٌذ٠ّمشاغٟ ٚ ال 

ِٓ لجً أٚجالْ, ٚ ٘إالء ُ٘ اٌّؼ١١ٕٓ 

األعبع١١ٓ ثؼ١ٍّخ اٌزفبٚض ٚ ٠جذٚ اْ ٘زٖ 

اٌؼ١ٍّخ اٌزفبٚظ١خ عزىْٛ ِبساص١ٔٛخ ِّٙب 

 أس٠ذ ٌٙب اْ رىْٛ عش٠ؼخ ٚ دبعّخ .

ارا ١ٌظ ٕ٘بن ارفبق ػٍٕٟ دزٝ االْ ٚ ٌمُ 

رىشف اٌزفبص١ً ثؼذ ٚ ٌىمٓ ثمبٌمٕمظمش اٌمٝ 

رصش٠ذبد اٌّغإ١ٌٚٓ ٚ اٌّؼ١١ٕٓ اٌىشد ٚ 

اٌزشن ٠ّىٓ سؤ٠خ إٌممبغ االعمبعم١مخ اٌمزمٟ 

  رجشٞ دٌٛٙب ػ١ٍّخ اٌزفبٚض

ِٕظِٛخ اٌّجزّغ اٌىشدعزبٟٔ ِصشح -أٚال 

ػٍٝ اْ أٚجالْ ٘ٛ اٌزٞ ٠جت اٌمزمفمبٚض 

ِؼٗ ثبػزجبسٖ اٌمبئذ ٚ اٌضػ١ُ ٌٍّٕمظمِٛمخ ٚ 

ارا وبٔذ اٌذٌٚخ رش٠ذ اٌغمالَ فمبْ أٚجمالْ 

٘ٛ اٌٛد١ذ اٌمبدس ػٍٝ رمذممم١مك رٌمه ٚ ال 

رٕبصي فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ ٚ ٌزٌه ٚ ِمٓ اجمً 

ع١ش اٌّفبٚظبد ٚ رذم١ك ٔزبئج ِمٍمّمٛعمخ 

اٌممضػمم١ممُ  ٠ممجممت رممذممغمم١ممٓ  ممشٚف دمم١ممبح 

اٌىشدٞ ٚ ٔمٍٗ ِٓ عجمٓ اِمشاٌمٟ اٌمٝ ِمب 

وبْ ٠شجٗ االلبِخ االججبس٠خ ثذ١ش ٠غزط١مغ 

 اٚجالْ اجشاء االرصبالد 

اٌالصِخ ِغ ِٕظِٛخ اٌّجزّغ اٌىشدعزبٟٔ 

 ٌزغ١ش ػ١ٍّخ اٌزفبٚض 

االػزشاف اٌذعزٛسٞ ثبٌىشد ٚ اػزجبسُ٘  -صب١ٔب 

ششوبء فٟ ج١ّغ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚ ِٕذُٙ 

دمٛلُٙ اٌم١ِٛخ اٌّششٚػخ ثّب ف١ٙب اداسح 

 ِٕبغمُٙ اداسح رار١خ

اٌغّبح ثزذس٠ظ اٌٍغخ اٌىشد٠خ فٟ  -صبٌضب 

اٌّذساط اٌشع١ّخ ٚ اٌذى١ِٛخ ٚ وزٌه رؼذ٠ً 

اٌذعزٛس اٌزشوٟ ٚلبْٔٛ األدضاة ٌفزخ االثٛاة 

أِبَ ِشبسوخ ٚاػزشاف دم١مٟ ثب٠ٌٛٙخ اٌىشد٠خ 

فٟ رشو١ب. ٚرؼذ٠ً لبْٔٛ اٌذشة ػٍٝ االس٘بة 

ٚرغ١١ش ثؼط ِٛادٖ ثبرجبٖ اٌغّبح ٌّمبرٍٟ 

اٌزٕظ١ُ ٌّّبسعخ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ ثذش٠خ ٚ 

اغالق عشاح االعشٜ ٚ اٌّؼزم١ٍٓ ٚ اصذاس 

 ػفٛ ػبَ . 

٘زا ٠ّىٓ اػزجبسٖ ِطبٌت اٌجبٔت اٌمىمشدٞ أِمب 

اٌجبٔت اٌزشوٟ فٙٛ ٠أًِ ِمٓ خمالي اٌمؼمّمٍم١مخ 

اٌزفبٚظ١مخ ٔمضع اٌغمالح ِمٓ ِمممبرمٍمٟ اٌمىمشد 

إٌّزشش٠ٓ فٟ ججبي وشدعزبْ ٚ أٙبء اٌمذمشة 

اٌذائشح ػجش اجشاء ثؼط اٌمزمؼمذ٠مالد اٌمزمٟ ال 

رإصش ػٍٝ ث١ٕخ ٚ شىً اٌجّٙٛس٠مخ اٌمزمشوم١مخ ٚ 

ث١ٓ ٘زٖ اٌّطبٌت اٌزٟ غبٌجب ِمب ٠مفمصمخ ػمٕمٙمب 

اٌّغإ١ٌٚٓ اٌىشد ٚ اٌزشن رىّٓ رفبص١ً وض١مشح 

ٚ ِؼمذح , لذ رٕٙمٟ ادمذٜ ٘مزٖ اٌمزمفمبصم١مً اٚ 

ادذٜ ٘زٖ اٌّطبٌت اٌؼ١ٍّخ اٌزفبٚظ١خ ثشِزٙب , 

الْ اٌؼٍّم١مخ اٌمزمفمبٚظم١مخ ٌمُ رصمً ثمؼمذ ثم١مٓ 

اٌجبٔج١ٓ اٌىشدٞ ٚ اٌزشوٟ اٌٝ ِغزمٜٛ ٠مّمىمٓ 

اٌضمخ ثٙب , ٚ ٟ٘ ِٙذدح فٟ وً ٚلذ ثمبٌغمممٛغ 

ٚ االٔزٙبء . فبٌىشد ٠زّْٙٛ اٌذٌٚخ ٚ اٌمذمىمِٛمخ 

اٌزشو١خ ثبٌّّبغٍخ ٚ ػذَ اٌجذ٠خ ٚ اٌٍجمٛء اٌمٝ 

اٌمّممشاٚغممخ ٚ األالػمم١ممت ٚ ػممذَ رممذممممم١ممك ا٠ممخ 

خممطممٛاد ثممبرممجممبٖ دممً اٌممّممغممأٌممخ اٌممىممشد٠ممخ .ٚ 

اٌذىِٛخ اٌزشو١خ ا٠عب رزٙمُ اٌمجمبٔمت اٌمىمشدٞ 

ثؼذَ اٌجذ٠خ فٟ اٌّفمبٚظمبد ٚ ِمٓ رمؼممم١مذاد 

اٌؼ١ٍّخ اٌزفبٚظ١خ ا٠عب ٕ٘مبن ِمٓ اٌمىمشد ِمٓ 

٠زمٙمُ أٚجمالْ ثمأٔمٗ ٠غمؼمٝ ػمجمش صمفمممخ ِمغ 

اٌذىِٛخ اٌزشو١خ ِٓ اجً اغمالق عمشادمٗ ِمٓ 

 اٌغجٓ 

 ما الذي تتضمىه بىىد االتفاق بني اوجالن واحلكىمة الرتكية ؟

 وىرالديه عمز 

Çarenûsa Kurd 

Mehmûdê Sebrî " Evîndarê Xemgîn  

Ey gelê kurd, qehremanê      

namidar    

Vaye hat azadiya em      

bendewar 

Dijminên doza rewa va parçe 

bûn   

Vaye hat keysa xebata 

rencebar 

Da'iş û şovîniyan dest dane hev 

Yeknerînin dijmirov û sextekar 

Rehperest û keysebaz û sexte ol 

Tev ketin nava teqanê çûne xwar 

Be'sî û hem Malikî riswa dibin 

Her dikin firyad û gazî çar kenar 

Leşkerên Nûrî revîn bê şerm û 

hêrs 

Her wekî serdar diman pir 

şermezar 

Va li hember van diz û hovên 

çepel  

Bersiva Hewlêr li kurd bû berxudar 

Bangewaza çarenûsa kurd giha 

Çar kenarê vê cihanê bû diyar 

Hêviyên kurd xweş li aso bûn xuya 

Mujde va hat bo pilingên serguzar 

Piştgirin bo çarenûsa kurd hemî 

Bûye yûbîla bi elmas yadigar 

Her bijîn pêşmergeyên bûn xurt 

kelat 

Bê te hêçim welat  
Îsmaîl Sînan  

Ez xwe dibînim weke kurdekî 

şikestî û lawaz dema min ev 

sernavê balkêş xwend, helbet divê 

qunaxa hestyar de bo gelê Kurd. 

Gelo serkirdeyên tevgera siyasî ya 

rojava ji Kurdistan, ev sernav 

nexwendine..... lê em tev dizanin 

ku ewan xwendine û gelek pend û 

şertên mîna wê ji dîroka Kurdistan 

wergirtine, lewra ewan xwe 

bexşandine bo çarserkirina pirsa 

Kurd, li gel pir astengî û rojin 

dijwar di kar û xebata xwede 

dîtine, û hin ji wan hebs û zindan 

bi meh û salan... lê mixabin ev 

demek dirêj derbas dibe li ser 

peymana dihokê û em  em 

naghêjin biryarekê bo lêvegera 

siyasî . ya ku gelê Kurd li rojava ji 

x w e r e  w ê  d i b î n e  w e k e 

perlementokê di dema îro de ji 

bopirsa kurd. Lê berçave ûdiyar 

dibe ku diva em weke tevgera 

siyasî  lêvegereke kesayetî ji xwere  

 çêbikin. Ev roj neyarên gelê Kurd 

û bi awakyeî tund ber bi Kurdistan 

vetê bo binpêkirina mafê me, Ev 

hêlek ji qeyrana Sûryê. Hêla dîtir 

bi sûde gava ku em dibînin çawa 

lehengên rojava li  Kurdistanê 

şehîd dikevin li bajarê Kerkûk û 

Şingal. Her weha pêşmergeyên 

qehreman li gel şervanên Rojava 

rizgar dikin herêma Kobanî ya 

wêrankirî, bi vê keda bilind buha 

d i şk î n i n  s î n o r ên  d a g i r k er a n 

dirûxwînin pilanên diktatoran, , 

paþve dixin nijadperistên herêmê 

yên ku îro meþkên kînê di nava 

wan de diçelqe. Lê ew nizanin ku 

h e r  k e ç e k  j i  w e l a t ê  m e  w ê 

berevaniyê b ike û cîbicî  b ike  

sînorê azadiya Kurdistan li gel ku 

t ê  x w e s ti n  j i  a q i l m e n d  û 

siysetmedarên me agehdarî vê 

yekê bibin, rojane firokên cengî 

yên hevpeymana navdewelatî 

weha pêþmergeyên qehreman li 

gel þervanên Rojava rizgar dikin 

herêma Kobanî ya wêrankirî, bi vê 

keda bilind buha diþkînin sînorên 

dagirkeran dirûxwînin pilanên 

diktatoran û Þingal ta Kobanî li 

Rojava. Gelo ev parastin ne mîna 

xêza (36)ane ya ku hat bi cîkirin ji 

bo parastina baþûrê Kurdistan di 

salên (1990)de ji sed sala bûrî tev 

ku ya ûîro ne bi awakyeî ragihandî 

ye  û  j i  b o  k u  mî n a  p e ym an a 

(LOZAN)  l i  me  n eyê  ya  ku  d i 

hundir wê de mafê gelê Kurd bin 

pê bû. J i  bo evên ku me anîn 

ziman pêwîste ku di dema îro de 

s e r k i r d e y ê n  t e v g e r a  s i y a s î 

bixwînin dastianên navdarên xwe 

yên ku ewan jî gelek êþ û azarên 

bindestiyê dîtin, lewra seydayê 

( C i g e r x w î n )  g o ti y e : K e n g î  t u 

payedar bijî......  ala li her der 

rahêj îBelav bibî pesnê tej î. . . . 

n a v d a r  û  p i r  p e s e n d i b i m                

  

 السنة الجديدة األسوأ لليرة السورية

، اذ 5152شهدت االسواق ارتفاعاً لمعظم اسعار السلع تزامناً مع هبوط سعر اللٌرة السورٌة مقابل الدوالر االمرٌكً مع بداٌة السنة الثجثدٌثدة 

ل.س مع بداٌة شهر شباط الجاري، وبه  فقدت اللٌرة السورٌة جزأً كبٌر من قٌمتها الشرائثٌثة، خثاصثة مثع اعثتثمثاد  511تخطى الدوالر عتبة 

ل.س مقابل الدوالر الواحد، االمر الذي ٌفرض ارتفاعاً فً اسثعثار الثمثواد وخثاصثة االسثتثهثالكثٌثة،  551المصرؾ المركزي  السوري سعر 

 4 ◄◄والتً تثقل كاهل المواطن بأعباء اضافٌة، باإلضافة الى تأثٌرها المباشر والسلبً على  معظم اصحاب الفعالٌات االقتصادٌة

 تحقيق فريدون قجو        
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القرن الماضً ، و كذلك احتكرت الساحة 

السٌاسٌة والثقافٌة تحت مسمى اإلدارة الذاتٌة 

وقوانٌنها التً تؤمن لها االنفراد وعدم المنافسة 

، فالساحة الكردٌة السورٌة تخلو من أي جمعٌة 

، و ال توزع أٌة TEV-DEMأو مؤسسة ناقدة ل  

صحؾ فً األسواق باستثناء الصحؾ  التابعة 

أو الموالٌة لها أو المحاٌدة فً أفضل األحوال ، 

لٌس هذا وحسب ، بل حاولت الحركة احتكار 

الساحة الدبلوماسٌة أٌضاً ، فقد اتهمت وتتهم 

ENKS  ب  "األردوؼانٌة "، وقبٌل إعالنها ما

ٌّرت  5155تموز عام  59سمتها بثورة  س

مظاهرات فً الشوارع ورفعت الفتات حملت 

عبارة ) اردوؼانكم ٌقتلنا ( ، ثم ما لبثت أن 

التقت  بوزراء ومسؤولٌن من حكومة اردوؼان 

، و كأنها تقول   " حالل علٌنا حرام على 

ؼٌرنا " . بهذا المنطق التبرٌري وهذه المعاٌٌر 

االنتقائٌة القائمة على الكٌل بمكٌالٌن ال ٌمكن 

إقناع الجماهٌر التً تدخل فً إطار" األمة 

الدٌمقراطٌة " التً تطرحها الحركة شعاراً لها 

، وعلٌه  إذا ما استمرت على نفس المنوال 

ستجد نفسها مضطرة إلتباع أسلوب التهدٌد 

والوعٌد لكل من ٌشٌر إلى خطأ ترتكبها ، أما 

نقول من ٌسعى  ENKS        بالنسبة للشراكة مع

للمصالحة والتوافق ٌتحاشى التدخل فً الشأن 

خاص  بالشرٌك ، كما فعلت الحركة عندما 

أحزابها الثالثة التً صوتت    ENKSطردت 

بخالؾ العهد القائم بٌن أعضائها وكذلك  ٌوقؾ 

نقاط الخالؾ لٌبدأ بالنقاط المتفق علٌها ولٌس 

 العكس 

ال تبشر بالخٌر، وترّجح كفة القسم المتشائم 

من الكرد الذٌن ٌستحضرون المثل الكردي 

القائل : " اللٌلة المرٌحة تبدو وتتضح منذ 

المؽٌب " ، ذلك مع رجائنا أن ٌكون ذلك 

القسم مخطئاً فً تشاؤمه وأن تلقى االتفاقٌة 

النجاح. لقد سئمت الجماهٌر فً سورٌا ، 

ومنها الجماهٌر الكردٌة من  األلفاظ و 

النعوت المستثمرة فً ؼٌر مكانها المناسب 

، مثل " الشعب " و " الدٌمقراطٌة " و 

ؼٌرها من العبارات التً كانت ترّتلها 

بخشوع قبل أن تنتهكها السلطات السورٌة 

وؼٌرها من السلطات المستبدة فً المنطقة  

، وتفرؼها من معانٌها المقدسة ، إلفالس 

الجماهٌر من قٌمها الثورٌة الحرة الكرٌمة ، 

وتحوٌلها إلى كائنات تعٌش لتأكل و لٌس 

العكس ، حتى تتجاوب مع فلسفة االستبداد 

القائمة على الترهٌب والترؼٌب ، وتكون 

صالحة للتعاٌش والتفاهم مع ؼاٌة النظام 

المتمثلة فً احتكار السلطة والثروة إلى األبد 

ٌّز  ،و تبح  لها عن مكان هامشً خارج الح

بعد مرور عام على المحجوز للمستبد  .

الثورة السورٌة بدأت قوى سٌاسٌة كردٌة 

بالقٌام بتدرٌبات عسكرٌة وتشكٌل كتائب 

استعداداً لألٌام الصعبة ، حٌ  ال   مسلحة 

ظل على األرض إال ظل السالح ، ولكن 

الحركة رفضت األمر واتهمت أصحابه 

 –بمحاولة جر المنطقة إلى اإلحتراب 

وتكرار تجربة كردستان  -االقتتال األخوي 

 العراق فً تسعٌنٌات  

لقد استبشر الكرد فً سورٌا خٌراً لدى ر

 5/ 55سماعهم نبأ إبرام اتفاقٌة دهوك  فً 

بٌن حركة المجتمع الدٌمقراطً  5152/  

TEV-DEM  ًوالمجلس الوطنً الكردي ف

،علما أن قسما من الشارع   ENKSسورٌا 

الكردي استقبل النبأ بتشاؤم كبٌر ،حٌ  

كان ال ٌزال ٌعٌش هول صدمة فشل 

اتفاقٌة هولٌر ، وٌتجرع علقم إعالن " 

الهٌئة الكردٌة العلٌا  " ، تلك التً لم ترتق 

إلى أكثر من اسم بدون جسم ، استخدمته 

TEV-DEM  كختم أو طابع برٌدي إلضفاء

الشرعٌة الشعبٌة على معامالتها الخارجٌة 

، و التخفٌؾ من وطأة بعض ممارساتها 

المتنافٌة مع " الدٌمقراطٌة " من جهة و " 

الكرداٌتً " من جهة أخرى ،  و تمرٌرها 

دون ضجة إعالمٌة أو ؼٌرها ، حٌ  ال 

تزال تتصرؾ فً الداخل انطالقا من 

شرعٌة  " ال صوت ٌعلو فوق صوت 

المدفع " .إن ما ٌجري على األرض من 

 - DEM إجراءات وممارسات من قبل

TEV  منذ لحظة التوقٌع األخٌر وحتى

ٌومنا هذا ، من عملٌات اعتقال الشباب 

بموجب ما سمً بالتجنٌد اإللزامً 

 اتواختطاؾ القاصرٌن والقاصر

وتجنٌدهم ، وأخٌراً القٌام بعملٌات 

ومجالس   –التحضٌر ل  )االنتخابات البلدٌة 

المدن ( وؼٌرها من اإلجراءات باسم 

الشعب ، دون أي اعتبار للشرٌك المزعوم 

– ENKS -  وفق اتفاقٌة لدهوك ، َإشارات 

 ÇIMA DU ELÎFBÊ اتفاقية دهوك الشراكة الصعبة 

BAVÊ NIŞTIMAN  

Zimanê kurdî ji zimanên herî kevne 

di rohilata navînde ,Û ew ji koka 

xwe ve , ji zimanên Hindo –Ewrupî 

(Ar î )  şax daye .  her  weha  ew 

zimanekî serbixwe û dagorkiryie      

      . Û rêzimanên wî yên taybet 

h e n e  .  Lê  mi x ab in  ev  z i ma n ê 

resen .çendî car tûşî qedexekirin û 

jinavbirinê bûye , ji aliyên rêjîmên 

ku kurdustan dagîr kirine .û di 

en camê de  ,  î ro  gelek a loz î  û 

pisgirêkên wî hene , ku gereke di 

zûtirîn dem de bêne çareserkirin . 

Diyardeya ku zimanê kurdî bi du 

elifbêyên ji hev cida tête nivîsandin 

(tîpen farisî ,yen Erebî û Latînî) 

diyardeyeke mettirs'dare, gel; kurd 

j i  h ev  d ixe  û  wî  d ab eş  d ike  û 

zaraveyên wî j i  hev dûr dixe û 

p ê w e n d î  û  t ê k i l i y ê n  w î  y ê n 

rewşenbîrî û civakî û siyasî ji hev 

dibire . Hêjaye gotinê ku di vê barê 

de . bihtirên şareza û pisporên 

z i m a n ê  k u r d î  d i b î n i n  :  k u 

Elifbêyalatini ya ku zanyar celadet 

Bedirxanji  mere hilbijartî    

e w e  y a  b i  r ê k  û  p ê k  û 

tekûze.Kêşeya din : bikaranîna 

zimanê kurdî bi du zaraveyan 

( k u r m a n c i y a  b a k u r  û 

kurmanciya başur "soranî") di 

r a g i h a n d i n  û  ç a p e m e n î  û 

dibistanan de ,  tevl î  ku ew 

herdu zarave serekîne û ziman 

bi pirbûna zaraveyan zengîniya 

samana wî ya zimaniye , lê ev 

nabe bihane ku em zimanê xwe 

bi şêweyek yekbûyî û standar bi 

kar ne înin û em bên weke du 

zimanen di ragihandinê û hemî 

dam û dezgehan de bikarbînin . 

Bê goman rayên kurmancî çi ya 

bakur û çî ya başûr yekin , û 

nabe em yekê paşguh bixin û ya 

din bikine ya fermî lê belê ew 

hev timam û tekûz dikin û bê ku 

em zaraveyên din jî  ji bîrbikin 

(k i rmenşahî  ,  goranî  )Erka 

ç a r e s e r k i r i n a  a l o z î  û 

pirisgîrêkên zimanê kurdîdikeve 

ser sukira şi kesê şarezaû   

p is p o r  û  z i ma n a n  d i  w ar e 

zimanê kurdî de ,  di heman 

d em ê  d e  ,  c îb ic îk i r i n a  v ê 

p i r o j e y ê  d i b e  e r k a 

deseelaeadariya Kurdistan a 

b a ş u r  j i  b e r  p e y d a b û n a 

pêdiviyen pêkanina vê pirojeyê 

l i  wir  ,  j i  a l iyê c ihê aram û 

hêmin , veguhestin , hebûna 

m a k d e r a n  ,  v e x w n d i n a 

zimananan û hemahengi di 

n a v b e r a  w a n  d e  ,  û 

pêşkêşkir ina a l îkariyen bo 

hesanîkirina karên wan û çi 

tiştê pêwîst yê gireêdayî pêve. 

Ez ji vir gazî berpirsyaran dikim 

di destelatdariya Kurdistan 

başur de ku di zûtirîn çax de bi 

vî karê pîroz yê netewî rabin bo 

zimanê me ji kelem û kospan 

rizgarbe û ciyê xwe yê şayist di 

nav zimanên cîhanê de bigire . 

Zimanê me nasnameya meya 

zimanê me hebûn û yekbûna 

gelê me ye  

Gotina YEKÎTÎ 

b e  l ê  e m  b i  h î v î n e  k u  

ramandariya azad j i  al iyên 

n iv îskar  û  s iyasetmedar  û 

rewşen bîrên meve  wê karibê 

kêmas iyan  d i rus t  b ik in  d i 

pêvajoya  xwerast kirin û  

pêşveçûnêde  ..... 

 

Em bendewarê berhemên xama 

welatperwerane jibo paşerojek 

geştir di biwara ziman  

zanînê de, ji bo qûnaxa çandek 

dewlemend û hevçerx bi 

zimanê kurdî, mil bi mil li gel 

pêvajoya şaristaniyê.  

 تتمة...السنة الجديدة األسوأ لليرة السورية

 الموظف المتضرر الرئيسي

ٌعتثبر موظثؾ الدولثة متثضرراً مباشثراً مثثن 

هبوط القٌمة الثشرائٌة للثٌرة الثسورٌة، كونثه 

ٌتلقى راتبثه بالعملثة المحلٌثة، هثذا مثا ٌؤكثده 

ادرٌثثس سثثنان معلثثم فثثً المرحلثثة االبتدائٌثثة 

لٌكٌثثثثتً مٌثثثثدٌا، مثثثثضٌفاً ان ارتفثثثثاع سثثثثعر 

الثثثدوالر ٌزٌثثثد فثثثً اسثثثعار معظثثثم المثثثواد 

االستهالكٌة، والتً بات الراتثب الثشهري ال 

 ٌؽطً نصؾ مستلزماته الشهرٌة، مشٌراً 

الى ان الزٌادة االخٌرة على رواتبهم، 

لٌست بمقدورها تؽطٌة فروقات االسعار 

 الحالٌة المرتفعة للؽاٌة.

 مخاوف التجار من تخزين البضائع         

القدرة الشرائٌة تتضاءل بشكل كبٌثر لثدى 

تجار المواد الؽذائٌة، جمعة حثاج لثطثٌثؾ 

تاجر جملة فً مدٌنة عامودا ٌعٌثد السثبثب 

الى االرتفثاع الثكثبثٌثر فثً سثعثر الثدوالر 

وٌزعزع قدرته على تلبٌة طلبات زبائثنثه، 

نحن ال نستطٌع تخزٌن ”  كما اضاؾ قائالً:

 الكمٌات الالزمة نتٌجة مخاوفنا من هبوط 

الدوالر بشكل فجائً، االمر الذي ٌحتم علٌناً 

حاج لطٌؾ اشار الى ان عدم ”، خسائر كبٌرة

استقرار اللٌرة السورٌة فرض علٌنا التعامل 

بالدوالر  فً عملٌات الشراء من الموردٌن 

  للمحافظة

 حذر في سوق صرف العمالت

عدنان ابراهٌم صاحب محثل لصثرؾ الثعثمثالت، 

ٌوضح معاناته من ارتفاع سعر الدوالر، اذ ٌثبثٌثن 

االسثواق ان بداٌة السنة الجدٌدة شهدت خثلثالً فثً 

، والتً فثرضثت حثذراً  مع عدم استقرار االسعار

 3◄◄فً عملٌات التداول، الى جانب 
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قام وفد من قٌادة الحزب بزٌارة الى االقثلثٌثم  

بثهثدؾ االطثالع  2/5/5152بدءاً من تارٌخ 

على االوضاع التنظٌمٌة لمنظمات الثحثزب ، 

وقد  ضم الوفد كالً من الرفاق حسثن صثالثح 

نائب سكرتٌر حزب ٌثكثٌثتثً ومثعثروؾ مثال 

احمد عضو اللجنة السثٌثاسثٌثة وعثبثد  كثدو 

 عضو اللجنة المركزٌة .

شباط  اشرؾ الوفد عثلثى كثونثفثرانثس   3ففً

منظمة دهوك التً سمته كونفثرانثس  الجثئثو 

 كردستان الؽربٌة  .

شثثبثثاط أشثثرؾ الثثوفثثد عثثلثثى  55وبثثتثثارٌثثخ 

 كونفرانس  منظمة السلٌمانٌة  

شثثبثثاط حضثثر الثثوفثثد وقثثائثثع  50وبثثتثثارٌثثخ 
كثثونثثفثثرانثثس مثثنثثظثثمثثة هثثولثثٌثثر الثثذي تثثمثثٌثثز 
بالحضور الواسع للرفاق وسمً بكونثفثرانثس 
الشهٌد آراس بنكو وخالل هذه الكونفرانساتتم 
اسثثثتثثثعثثثراض الثثثوضثثثع السثثثٌثثثاسثثثً وآخثثثر 

 المستجدات على   

الساحة السورٌة بشكل عام والمنطقة الكثردٌثة 

بشكل خاص، لثٌثتثم بثعثدهثا مثنثاقشثة الثوضثع 

التنظٌمً ونشثاطثات رفثاق الثمثنثظثمثة، كثمثا 

تطرق الثكثونثفثرانثس الثى الثمثصثاعثب الثتثً 

 ٌتعرض لها الرفاق فً اإلقلٌم وسبل تذلٌلها

كما تعهد الرفاق فً المنظمثات بثبثذل أقصثى 

 جهودهم فً سبٌل تطوٌر التنظٌم وتقدمه.

وخالل تواجد وفد حزبنثا الثقثٌثادي فثً اقثلثٌثم 
كردستان طٌلة اسبوعٌن أجثرى سثلثسثلثة مثن 
اللقاءات مع القوى و االحزاب الثكثردسثتثانثٌثة 
حٌ  التقى فً مقر المكتب السٌاسً لثلثحثزب 
الدٌمقراطً الكردستانً فً مصثٌثؾ صثالح 
الدٌن بالسٌد آزاد برواري وفً مقر الثمثكثتثب 
السٌاسً لالتحاد الثوطثنثً الثكثردسثتثانثً فثً 
هولٌر بالسٌد سعدي أحمثد بثٌثره ، كثمثا زار 
مكتب رزكثاري كثردسثتثان والثتثقثى بثالسثٌثد 
رٌثكثثار ، و فثثً مثثكثثتثب االتثحثثاد االسثثالمثثً 
 الكردستانً التقى بالسٌد خلٌل ابراهٌم  وعدد 

من مسؤولً العالقات ، كما زار الثوفثد فثً 
عثثٌثثنثثكثثاوا مثثقثثر حثثزب آزادي كثثردسثثتثثان 
) كوردستان الشثمثالثٌثة ( و الثتثقثى بثالسثٌثد 
أورهان كاٌثا وعثدد مثن مسثؤولثً الثحثزب 
الشقٌثق، و خثالل هثذه الثلثقثاءات تثم شثرح 
وضع شعبنا الكردي فً كردستان الؽربٌثة ، 
و اوضاع الثالجثئثٌثن الثكثرد فثً االقثلثٌثم و 
االوضاع الراهنة فً االقثلثٌثم والثتثصثورات 
اتجاه االوضاع اإلقلٌمٌة  و الدولٌة و خثطثر 
هثثجثثمثثات تثثنثثظثثٌثثم داعثثش االرهثثابثثً ، وتثثم 
التركٌز عموماً على وحثدة الصثؾ الثقثومثً 
الكردي و المصلحة العلٌا لشعبنا و المصثٌثر 
المشترك و افاق المستقبل ، كمثا زار الثوفثد 
مقر ممثلٌة المجلس الوطنً الكردي بهولثٌثر 
وجرى التركٌز على همثوم الثالجثئثٌثن )مثن 
كردستان الؽربٌة ( و ضرورة قٌام الممثثلثٌثة 
كثثفثثرٌثثق عثثمثثل مثثوحثثد بثثتثثقثثدٌثثم الثثخثثدمثثات 
الضرورٌة و تسهٌل امثور الثالجثئثٌثن وحثل 
المشاكل التً تعترضهم  فً مجال التنثقثل و 

  .    االقامة و فرص العمل 

عقدت اللجنة المركزٌة لحزبنا اجتماعهثا فثً 

وفً البداٌة تم التثركثٌثز عثلثى  05/5/5152

الوضع التنظٌمً لثمثنثظثمثات الثحثزب داخثل 

الوطن ، والمصاعب التً تعترضها ،فثٌثظثل 

استمرار الحصار وؼالء االسعار ، وظاهثرة 

الهجرة السٌما من قبل فثئثة الشثبثاب ، الثتثً 

ازدادت مؤخراً بسبب إقدام الثقثوات الثتثابثعثة 

عثثلثثى تثثنثثفثثٌثثذ مثثا ٌسثثمثثى بثثالثثتثثجثثنثثٌثثد   PYDل ثث

كثأخثر مثوعثد  51/5االجباري ، وتحدٌد ٌوم 

لمراجعتها ،حٌ  هددت بتوقثٌثؾ وسثوق أي 

شاب بعد هذا التارٌخ .وقد تثوقثؾ االجثتثمثاع 

لسٌاسة القوة والتهدٌد  PYDمطوالً حول أتباع

و التً تثؤدي عثمثلثٌثاً الثى إفثراغ الثمثنثاطثق 

الكردٌة وتشكل خطراً على الوجثود الثقثومثً 

لشعبنا ومستقبله . ورأى االجتمثاع أنثه رؼثم 

موافقثة االمثانثة الثعثامثة لثلثمثجثلثس الثوطثنثً 

الثثكثثردي عثثلثثى قثثٌثثام الثثمثثجثثالثثس الثثمثثحثثلثثٌثثة 

باالحتجاج عثلثى خثطثة الثتثجثنثٌثد االجثبثاري 

 القاصرٌن والقاصرات ومن أجل وخطؾ 

تنفٌذ اتفاقٌة دهوك ، فإن المجالس المحلٌة فً 

عامودا و قامشلو كانت مترددة وعمدت الى 

التأجٌل تحت تأثٌر بعض أحزاب المجلس . وقد 

أصدر حزبنا آنذاك بٌاناً تضمن عدم وجود 

مبرر للتأجٌل وأن من واجب المجالس االلتزام 

بالمواعٌد المحددة للتظاهر ، ألثبات جدٌتها 

ومصداقٌتها . رأى االجتماع أنه فً الوقت الذي 

ذهب فٌه وفدا طرفً اتفاقٌة دهوك الى هولٌر 

مجدداً  PYDبناًء على دعوة رئاسة االقلٌم ، أقدم

على تنفٌذ خطة التجنٌد االجباري ، وفعل هذا 

اٌضاً قبٌل اجتماع دهوك وتوقٌع اتفاقٌتها . مما 

ٌثٌر التساؤل؟!  وحول تحرٌر مدٌنة كوبانً 

استمع االجتماع الى عضو اللجنة السٌاسٌة 

لحزبنا ، القادم من هناك حٌ  شرح الواقع 

ومأساة الالجئٌن . وأكد االجتماع ان انتصار 

كوبانً جاء بفضل وحدة الصؾ الكردي 

ومقاومة المدافعٌن الكرد ووحدات من الجٌش 

الحر ، ومساندة فعالة من البٌشمركة ، وقصؾ 

طٌرانالتحالؾ الدولً المستمر لمواقع داعش، 

وقد ثبت أن أي طرؾ كردي بمفرده ال ٌستطٌع 

حماٌة المناطق الكردٌة ، والبد من تنفٌذ اتفاقٌة 

دهوك نصاً و روحاً.  وتدعو قٌادة حزبنا 

 المجتمع الدولً ، الى االسراع فً وضع خطة 

إلعادة إعمار المدٌنة ورٌفها وإعادة 

الحٌاة الطبٌعٌة إلٌها وتمكٌن الجئً 

كوبانً من العودة بالسرعة 

الممكنة .وحول ما جرى فً الحسكة من 

صدامات بٌن قوات موالٌة للنظام 

ما نجم عن ذلك من نزوح YPGوال 

مؤقت لسكان االحٌاء الكردٌة، وما 

حصل من نهب واعتقاالت عشوائٌة 

للمكون الكردي .رأى االجتماع أن ؼاٌة 

النظام من تسعٌر الصراع ، هً ضرب 

المكونات ببعضها وتحكٌم سٌطرته على 

الوضع وإطالة عمره .وحول لقائً 

القاهرة وموسكو رأى االجتماع أنها ؼٌر 

مجدٌة ودخلت فً مصلحة النظام حٌ  

أن توجٌه الدعوة الشخصٌات من 

المعارضة وتجاهل الهٌئات المعترفة 

دولٌاً السٌما االئتالؾ الوطنً لقوى 

الثورة والمعارضة والمجلس الوطنً 

الكردي وؼٌره ، أدت الى ؼٌاب قوى 

المعارضة ، وبدا و كأن النظام ٌحاور 

نفسه ،وبالتالً لم تأت اللقاءات بأٌة نتائج 

 اٌجابٌة .  

اللجنة المركزٌة لحزب ٌكٌتً الكردي 

 فً سورٌا

ŞÎN NAME 

FIKRIYA MECÎD  

Hewar û sed hewar ji bîrnabin 

helbçe û xormal  

Zûke birî vekirin bi KOBANÊ û 

ŞENGAL  

Ey bingeha DA'IŞÊ qirêj bê sewdan 

û bê mêjî  

Şingal û Kobanê yarîgeha 

xwînê ....koçberbûn zarok û kal  Bi 

wanre jenî lat û zinar .....Dayika li 

ber dergûşê valan di lorandin.... 

kevir li çol û çiya di helandin .... 

Kul û derd li ser destara di 

hêrandin  

Bi darê teşiyê qîrînên zarokan di 

rêsandin .... 

Bi wanre dara pel 

weşandin ....mabûn bê ber ji 

bêzariyê Lê pakrewanên vê 

şoreşê ....Her yek ji wan simbilek 

kesk û zere di xemilînin sînorê 

KURDISTAN  

Al hildan bi xwîn  bi can ..eve 

qelenê azadiya giran ... 

Ji DA'IŞÊ dev bi xwînre vekirin 

hezar kelemên neçar  

Û xebat û têkoşînê KOBANÊ  

gihandin dadgehên cîhanê  

Ewin tîrêja 

berxwedanê ...wateya azadiyê 

bi xwînê danîn . 

WELAT BERNEDE 

BAVÊ NIŞTIMAN 

Kurdo welat bernede  

Wek lehengan berxwede  

Ev rev û koçberî  

Ev nabê çareserî  

Keko welat şîrîne  

Me bê wî, ne ti jîne  

Warê bav û bapîran  

Ne guhere bi lêran  

Xwişkê Niştiman cane  

Pêştir ji av û nane  

Ji axa xwe negere  

Carek li xwe vegere  

Bavo nebe biyanî  

Xwe nemirî bi hesanî  

Xwesteke neyar neke  

Gelê xwe dil sar neke  

Dayê welat hêlîne  

Ne hêl ...ne hiweşîne  

Zarwan neke aware  

Heware hey heware  

Deriyê xwe negire  

Xaniyê te xweştire  

Ji konan ji çadira  

Ji Ewrupa ji qesra  

Hevalo vê derfetê 

   

 Ji dest te ne şemitê  

  Milet yeke bi hêze  

 

Warêxwe bi parêze  

Werin em bi yek destî  

Ji dil û hem bi rastî  

KURDISTANA roj ava  

Bikin rizgar û ava   

 منظمات حزب يكيتي الكردي في إقليم كردستان تعقد  كونفرانساتها 

 بالغ صادر عن االجتماع االعتيادي للجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا )شهر شباط(
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فقد قال أحد النشطاء القائمٌن على الثحثمثلثة ل  

ٌكٌتً مٌدٌا إنهم قاموا بحملثتثهثم اإللثكثتثرونثٌثة 

هذه قبل عدة أٌام بالتزامن مع اقتراب الثقثوات 

الكردٌة الثمثشثتثركثة مثن مثدٌثنثة كثري سثبثً 

لتحرٌرها بعد سٌطرة القوات الثمثدافثعثة عثلثى 

مساحات واسعثة مثن مثدٌثنثة كثوبثانثً والثتثً 

أرهقت داعش وأذاقته مرارة الهزٌمة. الناشثط 

القائم على الحملة أشار إلى حثمثلثة الثتثعثرٌثب 

التً تعرضت لها المدٌنة على ٌد نظام الثبثعث  

الحاكم فثً سثورٌثا، إضثافثة إلثى مثمثارسثات 

بثثعثثض األطثثراؾ مثثن الثثمثثعثثارضثثة السثثورٌثثة 

المسثلثّحثة الثمثدعثومثة بثمثواقثؾ أطثراؾ مثن 

المعارضة السٌاسٌة، وأوضح أنهم ٌسعون من 

خالل تلك الحملة إلى تثقثدٌثم األدلثة والثوثثائثق 

التً تؤكد كردستانٌة المدٌثنثة مثن جثهثة، إلثى 

جانب توثٌق االنتهاكات التً طالت الثمثدنثٌثٌثن 

العزل من قتل ونهب وتشرٌد والتً كانت فثً 

جوهرها حملة تهجٌر جماعً للمكون الكردي 

قامت به فصائل مختلفة مثن ضثمثنثهثا حثركثة 

أحثثرار الشثثام اإلسثثالمثثٌثثة وتثثنثثظثثٌثثمثثً جثثبثثهثثة 

النصرة والدولة اإلسالمٌتٌثن، بثاإلضثافثة إلثى 

توثٌق أسماء أبناء العشائر الثعثربثٌثة فثً تثلثك 

المناطق والتً باٌعت تنظٌم الثدولثة وشثاركثت 

فً قتل المدنٌٌن الُكرد ومصادرة مثمثتثلثكثاتثهثم 

.إلثى ذلثك ، بثثثت وكثالثة ”  فً تلك الثمثنثاطثق

ARA News  اإلخثبثثارٌثثة سثثلثثسثلثثة تثقثثارٌثثر

وثائقٌة نشرت فً وقت سابق ، أوضحت فٌهثا 

“ 

بمدٌنتنا، كجزء من حقوقنا الثمثسثلثوبثة عثلثى 

امدار قرن باسم الوطنٌة تثارة وتثارة أخثرى 

إن حثمثلثتثنثا هثذه “ وتابع بٌزار ” .  باسم الدٌن

تأتً فً سٌاق التأكٌد على هوٌة مدٌنة كثري 

سثثبثثً الثثكثثردسثثتثثانثثٌثثة، وهثثً لثثٌثثسثثت حثثمثثلثثة 

انفصالٌة كثمثا ٌثتثهثمثنثا مثثثقثفثون مثن عثرب  

المنطقة، نحن فثقثط نثدافثع ونثقثاوم بشثراسثة 

سٌاسة التعرٌثب الثتثً مثورسثت عثلثى تثلثك 

المناطق من قبل سثلثطثات لثبثعث  الثعثروبثً 

الشوفٌنً ، حثتثى تثبثٌثن لثلثقثاصثً والثدانثً 

والذٌن صفقوا لتهجٌرنا من بٌوتنا وسثاهثمثوا 

فً تلك الجرائم إن هذه الثمثدٌثنثة لثهثا تثارٌثخ 

ورداً ” .  كردستانً ال ٌمكننا أن نتراجع عثنثه

على سؤال ل ث ٌثكثٌثتثً مثٌثدٌثا حثول السثبثب 

المباشر فً إطالق الحملة فً هثذا الثوقثت ، 

إن الحملة تأتً كنوع مثن الثدعثم “ أكد بٌزار 

المعنوي للقوات الثكثردٌثة الثمثشثتثركثة الثتثً 

حررت كوبانً وقراها بثعثد أن بثاتثت عثلثى 

مشثٌثراً ”  مسافة قرٌبة من مدٌنثة كثري سثبثً

ٌسعون عبر تلك الحملة من تقثدٌثم ”  إلى أنهم 

وثائق تؤكد كردستانٌة المدٌنة  "وشدد بٌثزار 

أؼلب ُكثرد الثمثدٌثنثة ٌثرفضثون بشثكثل ”  إن 

قطعً دخول كتائب جدٌدة الى مدٌنتهم لكنهثم 

ٌرحبون بلواء ثوار الرقة الذي قثاتثل تثنثظثٌثم 

 ”الدولة مع  القوات الكردٌة المشتركة 

تعرض المكون الكردي فً مدٌنة كري سبثً 

لحملة تطهٌر عرقً فً الحثادي والثعثشثرٌثن 

عثلثى ٌثد  5150من تموز / ٌولٌو مثن عثام 

الفصائل الثمثسثلثحثة وأوضثحثت الشثبثكثة إن 

( 219.555مساحة مدٌنة كري سبً تثبثلثػ )

( كثم مثربثع 2.195هكتثار أي مثا ٌثعثادل )

بحسب دراسة لثلثمثهثنثدس الثكثردي إبثراهثٌثم 

مسلم. وتجدر اإلشارة إلثى أن مثدٌثنثة كثري 

سبً ٌعٌش فٌها إلثى جثانثب الثُكثرد، الثعثرب 

واألرمثثن والثثتثثركثثمثثان كثثمثثا تثثتثثوزع الثثقثثرى 

الكردٌة من مركز المدٌنة باتجاه الؽرب حتى 

الحدود اإلدارٌة لمحافظة حلب، وٌبلػ عددهثا 

قرٌة إضافة لقرى أخرى تثقثع  511أكثر من 

الثحثسثكثة،   –جنوب الطرٌثق الثدولثً حثلثب 

معظمها متواصلة جؽرافٌاً باستثناء بثعثضثهثا، 

حٌ  تم استحداثها من قبثل الثنثظثام السثوري 

بعد  انقالب حزب البع  فً الثامن مثن آذار 

. فً تعلٌق على تلك الحملة ، قال 5930عام 

الصحافً الكردي السثوري رضثوان بثٌثزار 

فً اتصال مع ٌكٌتً مثٌثدٌثا وهثو مثن أبثنثاء 

لم نكن ٌومثاً انثفثصثالثٌثٌثن، “ مدٌنة كري سّبً 

ولسنا من دعاة تقسٌم سورٌا، لكن ما عانٌثنثاه 

من تطهٌر عرقثً عثلثى ٌثد أبثنثاء الثعثشثائثر 

العربٌة الذٌن شكلوا كتائب باسم الجٌش الحثر 

تثمثوز  55وجبهة النصرة وأحرار الشام فً 

فثثً ظثثل صثثمثثت مثثثثثقثثفثثً  5150مثثن عثثام 

 العرب، دفعنا أن نطالب 

 تتمة ...نشطاء يطلقون حملة تأكيد الهوية الكردستانية لكري سبي )تل أبيض(   

 برزان شيخموس

 تدني مستوى االحتياطي السوري

خورشٌد علٌكا الباح  االقثتثصثادي االكثادٌثمثً 

ٌعٌد السبب الى عجز سلطات الثنثظثام السثوري 

فً المحافظة على اسثتثقثرار الثعثمثلثة السثورٌثة 

ومنع انهٌارها وذلك مع توقثؾ عثجثلثة اإلنثتثاج 

فً االقتصاد السوري وعدم سٌطرة النظام على 

كثثل مثثن الشثثمثثال والثثجثثنثثوب السثثوري ذات 

المنطقتٌن الزراعٌتٌن والتً تمثل سثلثة سثورٌثا 

الؽذائٌة ودخول البالد فً أزمة حقٌقٌثة ودوامثة 

حرب طائفٌة، وهذا ٌعنً أن اللٌرة السورٌثة ال 

ٌوجد لها أي دعم وال توجد مثعثابثر وال رسثوم 

جثثمثثركثثٌثثة أو ضثثرائثثب، مثثع تثثراجثثع فثثً 

 االحتٌاطٌات من العمالت األجنبٌة والذهب 

وتدنثً دخثول الثعثمثلثة الصثعثبثة، وكثمثا أن 

العقوبات االقتصادٌة أثرت على االقتصادٌثن 

االٌرانً والروسً بعد تراجع أسعثار الثنثفثط 

دوالراً لثلثبثرمثٌثل الثواحثد  21إلى ما ٌقارب 

أدت إلثى تثراجثع ضثخ كثل مثن الثحثلثٌثفثٌثن 

االٌرانً والروسثً لثلثنثظثام السثوري حثٌث  

 5152كانت إٌران قد حددت موازنتها لعثام 

دوالر للبرمٌل الواحثد مثن الثنثفثط  71بسعر 

وبالتالً فكل من الحلٌفٌن االٌرانً والروسً 

فثثً مثثأزق اقثثتثثصثثادي حثثٌثث  فثثقثثد الثثروبثثل 

% من قٌمتثه كثمثا أن 21الروسً ما ٌقارب 

% مثن 11اللاير االٌرانً فقد ما ال ٌقل عن 

 قٌمته مع انخفاض أسعار النفط .

''Çiyayê Kurdan'' Dergehê Kurdistana Azade li Ser Derya 

               kurdistana azadli 

ser derya vebe                      

Ç i ya y ê  k u r d a n  j i  l a y ê    

rêveber î  ve  gi rêdayî  ye 

parêzgeha Laziqiyê, û di 

navbera du nahiyan de parve 

dibe:                                      

Nahiya Selma : gelek gund 

têde ne, wek : selma û 

dorîn û kom û maroniyat 

û bisofa.                   

Nahiya Kenseba : û gundên 

w ê  j î  p i r r i n ,  w e k  : 

kenseba û şilf û îdo û 

bille û ara û broma û eko 

û nehşeba û geliyê şêxan 

û  b e r z e  û  k e b a t ê .             

  P i ran iya  akenc iyên 

çiyayê kurdan kurd in, ji 

çaxa Selah Eddîn Eyûbî 

d e ,  l i  w ê  d e v e r ê 

niş tecîbûne, hejmara 

wan zêdetirî 200,000 kes 

heye ,  ku r dên  ç iyayê 

kurdan di navbera çar 

êlên kurdî ên mezin de 

parve dibin, êlên Mûşan 

û Ûcan û Kîxya û Şêxan, 

p i r a n i ya  k u r d ê n  w ê 

deverê zimanê dayikê yê 

kurdî j ibîrkir ine û bi 

zimanê erebî di-axivin, 

ew jî bi egera  

siyaseta erebkirinê ya ku 

rêjîma Ba'as a şofînî himberî 

milletê kurd li Sûriya 

dişopand, lê ji layekî dî ve 

kurdên devera çiyayê kurdan 

nasnameya xwe ya netewî 

kurdî jibîrnekirina, û ta nuha 

dibêjin em kurd in. 

Ji destpêka şoreşa Sûriya ve, 

şoreşa azadiyê û rûmetê li 

dijî rêjîma Ba'as, milletê 

kurd li devera çiyayê 

kurdan beşdarî şoreşê bûn, 

û dixwestin ku rengê kurdî 

di şoreşa wan dediyar 

bibe, herwisa welatiyekî 

kurd ji çiyayê kurdan 

daxwaz ji partiyên siyasî 

kurdî kiribû, ku hezar 

bedle ( cil ) ên pêşmerge 

ji wan re bihinêrin 

çiyayê kurdan, daku bi 

cilên kurdî beşdariyê di 

şoreşê de bikin, çiku 

daxwaza wan ew e ku 

nasnameya kurdî ya 

çiyayê kurdan 

biparêzin.Bi sedema 

lawazbûna partiyên 

siyasî kurdî li devera  

çiyayê kurdan û 

qelisbûna çalakiyên wan, 

û jiber siyaseta 

erebkirinê ya  

ku rêjîma Ba'as a şofînî li 

dijî milletê kurd bikaranî, û 

qedexekirina ziman û 

rewşenbîrî û nasnameya 

kurdî, kurdên çiyayê kurdan 

zimanê dayikê jibîrkirin ji 

bilî hindek pîremêran ên ku 

hîn bi zimanê kurdî di-

axivin, lê ewan nasnameya 

xwe ya kurdî jibîrnekirine û 

ta nuha dibêjin em kurd in, 

lewra di vê qonaxê de û jiber 

giringiya devera çiyayê 

kurdan sebaret Rojavayê 

Kurdistanê, û herwisa 

Kurdistana azad di paşerojê 

de, divêt partiyên siyasî 

kurdî istratîjiyeke nû derbarî 

çiyayê kurdan bişopînin, 

nexasim di warê ziman û 

rewşenbîriya kurdî, û 

herwisa di warê parastinê 

de, û avakirina bingehên 

rêkxistinên siyasî kurdî li wê 

deverê, daku çiyayê kurdan 

û milletê kurd li wê deverê 

vegere himbêza xwe ya 

suriştî, û bibête pirê dan û 

standina Kurdistana azad bi 

Cîhanê tevdî re di paşerojê 

de.    

Salar Salih 

 تتمة...السنة الجديدة األسوأ لليرة السورية

ركود فً عمل الصثرافثة نثتثٌثجثة مثخثاوؾ 

المواطنٌثن مثن صثرؾ مثا ٌثمثلثكثونثه مثن 

العملة االجنبٌة، وفقدانها احٌاناً مثن السثوق 

بسثثبثثب عثثدم وجثثود مثثن ٌثثرؼثثب بصثثرؾ 

مع صعوبثة غالء االدوية االجنبية عمالته. 

وصول بعض االدوٌة المحلٌة الصثنثع الثى 

الصثثٌثثدلثثٌثثات ألسثثبثثاب مثثتثثعثثددة، وبثثحثثسثثب 

تأكٌدات الصٌدالنً موسى شٌخو لموقثعثنثا، 

فأنه ٌتم تعوٌضها بأدوٌة اجنبٌثة مسثتثوردة، 

والتً ٌثفثرض ارتثفثاع سثعثر الثدوالر فثً 

اسعارها بشكل مباشر، باإلضافة الى بعض 

االكسسوارات ؼٌر الدوائٌة واؼذٌة االطفال 

 والتً ٌتم استٌرادها بالعملة االجنبٌة.
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كردٌاً ، واقلٌمٌاً و دولٌاً لذلك ان أي محاولة 

إلفشالها ستكون لها تداعٌات خطٌرة على 

االرض ، وعلى مستوى القضٌة الكردٌة ، 

ألن مثل هكذا فرص تارٌخٌة ال تتكرر 

بسهولة ؼالباً ، فً الوقت الذي لم نعد فٌه 

بحاجة حتى ٌمَن علٌنا أحد ، بمنحنا حقوقنا 

الطبٌعٌة ، بعد ما اصبحت القضٌة الكردٌة 

قضٌة دولٌة ، وحلها ٌعد مفتاح الحل 

الدٌمقراطً لالزمة التً تعٌشها المنطقة ، 

ألنها قضٌة شعب اصٌل ٌعٌش على ارضه 

 التارٌخٌة .  

تكن هناك وحدة كردٌة ، ومثؤازرة اقثلثٌثمثٌثة 

ودولثثٌثثة ، ألن تثثداعثثٌثثات االزمثثة السثثورٌثثة 

االقلٌمٌة والدولٌة ، تفرض نفسها بثقثوة عثلثى 

الحثد  السثوري ، وإزاء هثذه الثلثوحثة مثن 

المصالح و االجندات و التجاذبات المختلفثة ، 

التطبٌق العملً على االرض لثبثنثود ال بد من 

االتفاقٌة ككل متكثامثل ، بثعثٌثداً عثن سثٌثاسثة 

التالعب باأللفاظ ، وتسثجثٌثل الثنثقثاط بثهثدؾ 

تفرٌػ االتفاقٌة من محتواها الحقثٌثقثً ، كثون 

 االتفاقٌة ٌترتب علٌها الكثٌر من اآلمال 

و الثثتثثً تثثتثثخثثلثثص بثثتثثجثثاوز حثثالثثة الثثتثثشثثرذم 
واالنقسام و التخندق ، وتذلٌل الثخثالفثات ، و 
تجاوز االنانٌات الحزبٌة الضٌقة ، و االتثفثاق 
عثلثى رؤٌثة سثٌثثاسثٌثثة مثوحثثدة ، تثرقثثى الثثى 
مستوى عدالة القضٌة الكردٌة ، و تضثحثٌثات 
ابثثنثثائثثهثثا ، بثثدل اتثثبثثاع سثثٌثثاسثثة الثثمثثراوؼثثة 
والتأوٌل ، فً محاولثة لثلثعثودة الثى مثنثطثلثق 
التفرد ، وفرض سٌاسات واٌدولوجٌات تثخثدم 
اجندات حزبٌة ، فً الثوقثت الثذي مثا زالثت 
تجربة ) كوبانً ( المنكوبة ماثلة أمام اعثٌثنثنثا 
حٌ  تبٌن بالملموس انثه لثم ٌسثتثطثع طثرؾ 
 لوحده مهما بلػ ، ان ٌحمً المنطقة، مالم 

فً المقطع السابق، سوى سثفثسثطثائثٌثة ؼثٌثر 

مفهومة، هل هو بهذا الؽموض اللؽوي  ٌرٌثد 

إن ٌوحً لثنثا أن وراء كثالمثه عثبثقثرٌثة ال 

ٌفهمها إال الراسخون فً العلم؟؟؟ ونحن نعلثم 

انه وراء كل تعقٌد فً اللثؽثة فثراؼثاً مثرعثبثاً 

ٌتوهمه البعض عمالً عبقرٌا .    مثنثذ نثهثاٌثة 

الثثحثثرب الثثبثثاردة تثثخثثطثثى الثثعثثالثثم ظثثاهثثرتثثً 

األٌدٌولوجٌات واألممٌات  ألنهمثا لثم تثجثلثبثا 

للعالم إال الوٌالت والجمود وإقصاء  الشعوب 

أو محاوالت  حلثهثا وصثهثرهثا  فثً بثوتثقثة 

شعاراتهم  الطوباوٌة  مثل األمثة االسثالمثٌثة 

أواألمثثة الثثعثثربثثٌثثة أواالمثثمثثٌثثة  الثثعثثمثثالثثٌثثة 

الشٌوعٌة  . لقد انهارت االتحادات الثقثسثرٌثة 

مثثل االتثحثاد السثوفثٌثاتثً السثابثق واالتثحثاد 

الٌوؼسالفً حتثى إن بثعثض الثجثمثهثورٌثات 

الشٌوعٌة  الشرقٌثة تشثطثرت   الخثتثالفثات 

قومٌة تشٌكو سلوفاكثٌثا نثمثوذجثاً، إن الثدولثة 

القومٌة تثتثرسثخ ٌثومثاً بثعثد ٌثوم، إن الثعثالثم 

العربً واإلسثالمثً ٌشثهثد الثٌثوم  تثحثوالت 

كبٌرة فً هذا المجال وهو فً الثطثرٌثق إلثى 

انقسامات قومٌة وطائفٌة  وحتى قبائلثٌثة كثمثا 

ٌحد  فً  لٌبٌثا والثٌثمثن وسثورٌثا والثعثراق 

 وؼٌرها من الدول على خارطة التشكل 

االنفصالً والتشظً .  بٌنما العالم ٌتجه نثحثو 

الفدرالٌة على أسس قومٌة ومذهبٌة   تثظثهثر 

أصوات كردٌة تدعو إلى  العودة إلى العثصثر 

السابق ،ومحاولة إعادة إنتاج الفكر الشثمثولثً 

والعصر األٌدٌولوجً المقٌت تحثت شثعثارات 

خٌالٌة  وفانتازٌا سٌاسٌثة  مثثثل كثونثفثدرالثٌثة 

الشرق األوسط واألمة الثدٌثمثقثراطثٌثة وأخثوة 

الشعثوب، شثعثارات ؼثاٌثتثهثا األسثاسثٌثة هثً 

طمس الهوٌة القومٌة الكردٌة والثهثروب إلثى 

األمام وهً ال تخدم سوى مخططات اقثلثٌثمثٌثة 

وخثثاصثثة فثثً تثثركثثٌثثا عثثبثثر مشثثروع السثثالم 

المزعوم ، وتقزٌم المسألة القومثٌثة  الثكثردٌثة 

وتمٌٌثعثهثا وراء شثعثارات وهثمثٌثة وخثٌثالثٌثة  

وكأن الشعب الكردي شثبثع ومثل مثن دولثتثه 

إن على  الثكثرد  القومٌة  التً لم تتأسس بعد  

فً هذه المرحلة الحثسثاسثة والثمثفثصثلثٌثة مثن 

تارٌخ المنطقة وهً تؽثلثً وتثتثفثاعثل وتسثٌثر 

نحو كٌانات جدٌدة  تثأكثٌثد هثوٌثتثهثم الثثثقثافثٌثة 

والعرقٌة وحماٌة جؽرافٌتهم  السٌاسٌثة ، ألن 

الدولة القومٌة تّظل الوحدة األساسٌة الثفثاعثلثة 

على مستوى العالثم ، عثلثى اآلخثرٌثن الثذٌثن 

ٌفكرون أٌدٌولوجٌاً مثثثل ب ك ك وأخثواتثهثا  

 أن ٌتخلوا عن شعاراتهم الطوباوٌة مثل األمة 

الدٌمقراطٌة وإخوة الشعوب، أن ٌتخثلثوا عثن  

كانتوناتهم الوهمٌة، ألننا ما لم نعثرؾ أولثئثك 

الذٌن معنا  وضدنا فثلثن نسثتثطثٌثع إن نثحثب 

أنفسنا. فً هذا العالم الثجثدٌثد أن السثٌثاسثات 

المحلٌة هً سٌاسات عرقٌة بامتٌاز  من أجل  

تأكٌد الذوات الثقافٌة والحضارٌة لكثل شثعثب  

، ان الصثثراعثثات الثثعثثالثثمثثٌثثة تثثأخثثذ طثثابثثعثثاً 

حضارٌاً ، بمعنى أدق : إن أكثر الصراعثات 

انتشاراً وخطورة لن تكون بٌن طبقات ؼثنثٌثة 

وفقٌرة أو على أسس اقتصادٌة وأٌدٌولثوجثٌثة  

ولكن هً بٌن شثعثوب تثنثتثمثً إلثى هثوٌثات 

ثقافٌة مختلفة ، الحروب والصراعات القبلثٌثة 

واالثثثنثثٌثثة والثثعثثرقثثٌثثة سثثوؾ تثثقثثوم داخثثل 

الثثحثثضثثارات) الثثعثثالثثم اإلسثثالمثثً والثثعثثربثثً 

نموذجاً (،  دول العالم الثٌثوم  تثتثحثالثؾ مثع 

بعضها، الدول تتحثالثؾ عثلثى أسثس ثثقثافثٌثة 

وحضثثارٌثثة وبسثثبثثب الصثثالت الثثثثثقثثافثثٌثثة 

ولثثٌثثس ألسثثبثثاب الثثمثثشثثتثثركثثة ضثثد االرهثثاب 

إٌدٌولوجٌة أو اقتصثادٌثة انثه بشثكثل واضثح  

صثثراع هثثوٌثثات قثثومثثٌثثة ومثثذهثثبثثٌثثة  عثثلثثى 

المستوى المحلً وصثراع حضثاري ثثقثافثً 

 على المستوى العالمً .  

 بين ضرورة التطبيق و التفعيل ,وسياسة المراوغة والتأويلتتمة ...اتفاقية دهوك      

 تتمة ...الدولة القومية الكردية واألمة الديمقراطية    مشروعان متناقضان   

 

Ferhengok  

Kurdî Erebî 

Leheng بطل 

Sûd فائدة 

Nijad perest عنصري 

dastian ملحمة 

payedar منزلة رفٌعة 

Hokar عامل مساعد او سبب 

alav أداة 

Sereke ًرئٌس 

Rapirsîn: FERÎDON QIÇÇO 
KAWA AZÎZÎ Endamê komîta 

navendî ya PDK-S 
di destpêkê de gavek serkeftî ye,û 

her dem lihevkirin baştire ji ne 

lihevkirinê, ji ber ku naveroka 

lihevkirinê danpêdaneke bi hewlêr 

1-2 û dihok, ya girîng ku tevaya 

aliyan li ser sîstemekê li hevkirine 

û hestê geşbîniyekê peyda dike,û 

ya girîngtir ewe ku Fidralî weke 

xwestekek netewî diyar bûye,lê 

dimînê xala leşkerî ya ku rastiya 

karê TEV-DEM li ber vê yekê 

ye , h e r  w i h a  ye k î t i ya  h e r s ê 

kantonan  
Merwan Hemko 

nivîskar 

xalaherîgirngkulêvegerasiyasîpêkb

îne ,  eweb i  l ihev  hat inekê d i 

navberaxwe  û kolana kurdî l i 

rojavayê kurdistanê çêke ,û ew 

hêviyên çewsî ji nû ve şînbike, û 

nifşêxortanbi aliyêxwe de bikşîneû 
w a n  b i  n e t e w a x w e g i r ê d e , 

g a v a d u y e m î n , 

nexşeyekestratîcîjixweredeyne, 

xwestekên  nêzîkûyêndûr ,û bi  

zelalî armanc ûdozakurdîdiyar be 
avak i r nah êzeke leş ker îd i b i n 

s i y a l ê v e g e r ê  d e ,  n e  d i b i n 

destêhêzeketenêde,danûstendin bi 

hêzêen  d îmoqrat re l i  sû ryê  û 

d e r v e , d i y a l o k b i  h ê z ê n 

k u r d i s t a n î r e x u r t i r b i b e , 

a v a k i r i n û f ê r k i r n a m i r o v 

lirojavayêkurdistanêkukarûbarêxw

e bi tenaxwehilgirn. di nirîna min 

de, kurd di qunaxeke hestiyar de 

dijîn, dema ku civata navdewletî 

bi helwesteke yekgirtî şerê terorê 

dike û pêwistiya wan bi hêzin ku 

cihê baweriyê bin mîna pêşmergên 

Kurdistana başûr, û ji ber vê yekê 

pêwistiya me bi yekrêziyê heye çi 

di warê konavanî de be çi di warê 

l e ş ge r î  d e  b e ,  t a  k u  k u r d ê n 

rojavayê kurdistanê bibin cihê 

baweriya civatanavdewletî ,  û 

hêjabin piştgirtinê. 

Dilşad Melle 

 Rojnamevan 

D i  b a w e r i y a  m i n  d e 

biryarakurdênrojava ne di  

d e s t ê p a r t i y ê n  w ê  d e  y e , 

r ê k e f t i n a d i h o k ê  n e  b i 

d i l ê h e r d û a l i y a  n e . 

Iradanavdewletîbiryardide 

Rewşagiştîyadeverêaloztirdibe, 

jibervêyekêzexit û fişar li ser 

h e r d û a l i y a n z ê d e t i r  d i b e , 

hegeremvegerindîrokanêzîkyaça

r s a l ên b û r î ,  em d i b î n i n  h e r 

kurewşagiştîyadeverakurdîaloz 

b e k u r d  l i 

h e v r û d i n ê n û r ê k d i k e v i n , 

lêhegerrewşbaşbe li hevdikievin. 

FERAT WELÎ 

Hunermend 

B i r a s t î t u h ê v i y ê  m i n  d i 

lêvegerasiyasî de tune . p y d . 

wê her wekxwe bike 

ûzindanên wan tijewelatparêz 

in . û hînberdewamin di girtina 

xortan de, 

Lêvegera siyasî bê cane ...weke 

çawa berî wê destaya bilind. 

 منظمتا ديريك وكركي لكي وآليان لحزب يكيتي تقدمان واجب العزاء في خيمة الشهيد سعيد أحمد عيني
سثعثٌثد ”  قام وفد من منظمة دٌرٌك و منظمة كركً لكً وآلٌان لحزب ٌكٌتً الكردي فً سورٌا بتقدٌم واجب العزاء لعائلة الشهٌد الثبثٌثشثمثركثة

عضو اللجنة السٌاسٌة للحزب كلمة قدم فٌهثا ”  عبد الرحمن كلو“ حٌ  ألقى األستاذ 5152-5-5فً مدٌنة دٌرٌك مساء الٌوم األحد ” أحمد عٌنً

العزاء للعائلة ، وتابع قائال: مرة أخرى اجتمعنا فً خٌمة الشهداء مجتمعٌن فً عزاء الشهٌد سعٌد عٌنً و قوافثل الشثهثداء و نثحثن سثائثرون 

 على طرٌقهم طرٌق الحرٌة طرٌق الوحدة الكردستانٌة.
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 مكتب التأهيل و التدريب يىهي سلسلة حماضزات عه تاريخ احلزكة الكزدية 

حاضثرهثا األسثتثاذ ”  أوصمان صبري“ منتدى 

)مجدل دلًّ(.تناولت هذه السلسلة سرد شثامثل 

لبداٌة ظهور األحزاب والكٌانات السٌاسٌة فً 

” خوٌبون“ كردستان سورٌا، ابتداًء من منظمة 

والظروؾ التً مرت بها وكثٌثفثٌثة انثهثٌثارهثا 

مروراً بعوامل تشكٌل أول حثزب كثردي فثً 

، والتداعٌات التً رافثقثت  5927سورٌا سنة 

 نشوئه متمثلة بالتكتالت والخالفات الحاصلة 

فً إطار خطثة مثكثتثب الثتثأهثٌثل والثتثدرٌثب 

لحزب ٌثكثٌثتثً الثكثردي فثً سثورٌثا لثنثشثر 

الوعً السٌاسً بٌن المجتمع ، قدمت منظمثة 

قامشلو للمكتب سلسلة محاضرات عن تارٌخ 

الحركة الكردٌة فً سورٌا وتثداعثٌثاتثهثا مثنثذ 

النشوء وحتى الثوقثت الثراهثن، وذلثك عثلثى 

مثثدار أربثثعثثة أٌثثام بثثدءاً مثثن ٌثثوم األحثثد 

 فً  58/5/5152ولؽاٌة  52/5/5152

بٌن أطرافه وكٌفٌة توسع القاعدة الجماهثٌثرٌثة 

للحزب والحمالت األمنٌة علٌه قٌادة وقثواعثد 

، والكونفرانسثات الثمثتثتثالثٌثة الثتثً أدت إلثى 

تسعٌر الخالؾ، باإلضافة إلى وضثع الثحثالثة 

جدٌر بالذكر أن السٌاسٌة فً المرحلة الراهنة.

مكتب التأهٌل والتدرٌب من المكاتب المشكثلثة 

حدٌثاً وذلك ضمن خثطثة الثحثزب فثً اّتثبثاع 

  العمل المؤسساتً

طاولة يكيتي املستديزة للمعارضة السىرية يف 

خاص: كلنا شثركثاء   –بهٌة ماردٌنً 

|| نجحت منظمثة بثرٌثطثانثٌثا لثحثزب 

ٌكٌتً الكوردي فً سورٌثا فثً عثقثد 

الجلسة الثثانثٌثة لثطثاولثة الثمثعثارضثة 

السورٌة المستدٌرة فً لندن لمثنثاقشثة 

مختلؾ الثقثضثاٌثا واالشثكثاالت حثول 

 الوضع فً سورٌا.

وقالت مصثادر كثردٌثة انثه الثمثدعثو 

لثثالثثسثثتثثؽثثراب الثثؽثثٌثثاب شثثبثثه الثثتثثام 

لشثثخثثصثثٌثثات الثثمثثعثثارضثثة الثثعثثربثثٌثثة 

) باستثناء شخصٌثن حضثروا الثلثقثاء 

من بٌن العشرات الذٌن وجثهثت لثهثم 

الدعوة( واعربت عن اسفها واردفثت 

ان هذا بطبٌعة الثحثال ٌثعثكثس حثالثة 

الثثوضثثع االشثثكثثالثثً ثثثقثثافثثة ومثثفثثهثثوم 

الشراكة!!؟؟وكان هذا الثمثوضثوع قثد 

تم تحضٌره للمناقشة وٌثبثدو ان الثرد 

كان عملٌا ومباشثر لثتثفثسثٌثر مثفثهثوم 

الشراكة والهوٌثة السثورٌثة مثن قثبثل 

الكثٌرٌن.وبعد أن طرح ممثل ٌكثٌثتثً 

رؤٌثثتثثه حثثول هثثذا الثثمثثوضثثوع تثثم 

مثثنثثاقشثثتثثه بشثثكثثل مثثوسثثع مثثن قثثبثثل 

المشثاركثٌثن لثٌثبثقثى الثبثاب مثفثتثوحثاً 

الستكمال المناقشة فً لقثاءات قثادمثة 

نظراً ألهمٌة الموضوع خاصثة وانثه 

ٌشثثمثثل كثثافثثة السثثورٌثثٌثثن ومثثفثثهثثوم 

) الثثهثثوٌثثة السثثورٌثثة( مثثنثثذ فثثتثثرة مثثا 

بعدفاالستقالل وحتى بعد أربعة أعوام 

من عمر الثورة السورٌةوطبثعثاً كثرة 

الطاولة المستثدٌثرة الثتثً دعثا إلثٌثهثا 

 ٌكٌتً هً طرح  المحظور والدخول

فً مناقشة المفاهٌم الثمثشثوهثة الثتثً  

ورثها السورٌٌن من البع  وضرورة 

تجاوزها لكً نبنً ثقافة متالزمة مثع 

عثمثثلثثٌثثة االنثثتثثقثال إلثثى سثثورٌثثا دولثثة 

تشاركٌة اتثحثادٌثة وعثلثمثانثٌثة.حضثر 

اللقاء أٌضاً العثضثو السثابثق لثلثهثٌثئثة 

السٌاسٌة لالئتالؾ الوطثنثً السثوري 

)محمد خٌر بنكو( الذي تثحثد  بثكثل 

شفافٌة حول تثجثربثتثه فثً االئثتثالؾ 

السوري ووضع الحضور فً صورة 

الحد .وكثان الفثتثا جثهثود الثدكثتثور 

زارا صثثالثثح لثثنثثجثثاح هثثذه الثثطثثاولثثة 

لشعوره باهمٌة الثحثوار وقثال لثكثلثنثا 

شركاء بطبثٌثعثة الثحثال هثذه تثجثربثة 

جدٌدة سورٌاً ٌبادر ٌثكثٌثتثً طثرحثهثا 

كون هذه الجلسات هً ثقافٌة فثكثرٌثة 

معرفٌة بٌن السورٌٌن فٌما اكدت عدة 

مصادر ان السبب وراء الؽٌابثات ان 

هثثذه الثثطثثاولثثة لثثٌثثسثثت عثثلثثى ؼثثرار 

المؤتمرات الثتثً ٌثدعثو إلثٌثهثا والت 

الثثنثثعثثم لثثفثثرض اجثثنثثدتثثهثثم واال كثثنثثا 

سنشاهد تهافتا وتدفق العدٌد من هثواة 

) الصٌد والتسلثق( وهثذا مثا ٌثعثكثس 

لوحة وصثورة الثمثعثارض السثوري 

 !!!!على جدول الممولٌن!

 مكتب التأهيل و التدريب يىهي دورة اعالمية 

ضمن نشاطات مكتثب الثتثأهثٌثل والثتثدرٌثب لثحثزب ٌثكثٌثتثً 

الكردي فً سورٌا )فثرع قثامشثلثو( وبثالثتثعثاون مثع مثنثتثدى 

اخثثتثثتثثمثثت الثثٌثثوم دورة إعثثالمثثٌثثة بثثاشثثراؾ ”  سثثلثثٌثثمثثان آدي“ 

والتً جرت على مدار ثالثثة أٌثام ”  ٌازر عثمان ” اإلعالمً 

، وبحضور عدد من المهتمٌن بالشأن اإلعالمً والثمثتثابثعثٌثن 

له.تركزت الدورة حول كثٌثفثٌثة صثنثع الثتثقثارٌثر الصثحثفثٌثة 

المقروءة منها والتلفزٌونٌة ، وكٌفٌة صنع الثخثبثر ومثراحثلثه 

وأهم الشروط واآللٌات المستخدمة لجعل الخبر موصوالً إلثى 

أكبر شرٌحة ممكنة من المتابعٌن بمصداقٌة ومهنٌة من خالل 

ٌّد ببعض المصطلحات اإلعالمٌة ، باإلضثافثة إلثى شثرح  التق

لهذه المصطلحات و كٌفٌة توظٌفها فً التقارٌر.جدٌر بالثذكثر 

أن مكتب التأهٌل والتدرٌب ٌعتبر من أحثد مثؤسثسثات حثزب 

ٌثكثثٌثتثثً الثثكثردي وٌثثهثدؾ إلثى إنشثاء كثثوادر فثثً مثثخثتثثلثثؾ 

 المجاالت.

منظمتا ديريك وكركي لكي وآليان لحزب يكيتي تقدمان واجب العزاء 

 في خيمة الشهيد سعيد أحمد عيني
قام وفد من منظمة دٌرٌك و منظمة كركً لكً وآلٌان لحزب ٌكٌتً الكردي فً سورٌا بتقدٌم واجب 

عبد الرحمن “فً مدٌنة دٌرٌك حٌ  ألقى األستاذ ” سعٌد أحمد عٌنً” العزاء لعائلة الشهٌد البٌشمركة

عضو اللجنة السٌاسٌة للحزب كلمة قدم فٌها العزاء للعائلة ، وتابع قائال: مرة أخرى اجتمعنا ” كلو

فً خٌمة الشهداء مجتمعٌن فً عزاء الشهٌد سعٌد عٌنً و قوافل الشهداء و نحن سائرون على 

 طرٌقهم طرٌق الحرٌة طرٌق الوحدة الكردستانٌة.

 

محاضرة حول " الكوتا " للمرأة في مكتب 

ألقى االستاذ انور ناسو محاضرة حول الكوتا )حصة ( الثمثرأة 

فً المجالس المحلٌة و البرلثمثانثات فثً مثجثمثوعثة مثن الثدول 

االوروبٌة و العالم الثال  مبثٌثنثاً ضثرورة تثمثكثٌثن الثمثرأة مثن 

المشاركة فً مراكز صنع القرار وتنفٌثذه ومثنثحثهثا " الثكثوتثا" 

بنسب معٌنة حسب الظروؾ االجتماعٌة السائدة رٌثمثا تثتثحثقثق 

الدٌمقراطٌة وتحقٌق الثمثسثاواة الثتثامثة بثٌثن الثرجثل و الثمثرأة 

 لنتمكن من خوض االنتخابات الدٌمقراطٌة بدون عراقٌل 

 انًجهس انً هة حة ان يكا يم ى ي اض ل حقل ثماحا انيهى األههة

 26/2/2101اٌذغىخ 

رذذ شؼبس )ٌٕؼًّ ٠ذاً ث١مذ ِمٓ أجمً رمشعم١م  

صمبفخ اٌغٍُ األٍٟ٘(, لبَ اٌّجٍظ اٌّمذمٍمٟ فمٟ 

اٌذغىخ ٌٍّجٍظ اٌٛغٕٟ اٌىشدٞ فٟ عمٛس٠مب, 

َ , ثالمبِمخ ِمذمبظمشح 26/12/2101اٌضالصبء 

اٌغمٍمُ األ٘مٍمٟ ثم١مٓ ئسس األجمذاد ”  ثؼمٕمٛاْ 

أٌمب٘مب ػعمٛا ِمجمٍمظ ”  ٚظشٚساد اٌّشدٍخ

اٌغٍُ األٍٟ٘ ثبٌذغىخ: اٌّذبِمٟ ِمٛعمٝ دمٕمب 

ػ١غٝ ٚاٌىبرت إٌبلذ ِذّذ ثبلٟ ِذّذ, ٚرٌمه 

ثمذأد فٟ ِمشومض جمىمشخم٠ٛمٓ فمٟ اٌمذمغمىمخ. 

 اٌّذبظشح ثبٌٛلٛف دل١مخ صّذ ػٍٝ أسٚاح 

شٙذاء اٌضٛسح اٌغٛس٠خ ٚشٙذاء اٌمىمشد, ٌم١مجمذأ 

ثؼذ٘ب األعزبر ِٛعٝ ثششح ٌٍّؼٕٝ اٌؼبَ ٌٍغٍُ 

األٍٟ٘ ٚظشٚسح ٚػٟ وبفخ ششائخ اٌّمجمزمّمغ 

فٟ ِذ٠ٕخ اٌذغىخ ِٓ ٘زٖ إٌبد١خ ٚٔشش صمممبفمخ 

اٌؼ١ش اٌّشزشن ث١ٓ وبفخ أثٕبء ٘مزا اٌمّمجمزمّمغ 

اٌزٞ ٘ٛ وبٌفغ١فغبء ثزٕٛػٗ, وّب أومذ األعمزمبر 

ِذّذ ثبلمٟ ػمٍمٝ ٔمفمظ اٌمٕمممبغ ٚشمشح دٚس 

ِجٍظ اٌغٍُ األ٘مٍمٟ اإل٠مجمبثمٟ فمٟ األدمذاس 

اٌّززب١ٌخ اٌزٟ دصٍذ فٟ اٌذغىخ ثشمىمً ػمبَ 

ِٚمب لممبَ ثممٗ اٌممّمجممٍممظ ِمٓ ِممفممبٚظمبد ثمم١ممٓ 

 األغشاف اٌّزمبرٍخ ٚاٌزذخً ٌٛلف االشزجبوبد 

 ٚرجبدي األعشٜ ٚاٌجضش ث١ٓ غشفٟ وً ٔمضاع

ٚفزخ ثؼذ٘ب ثبة اٌمّمذاخمالد ٚاألعمئمٍمخ اٌمزمٟ 

جبٚة ػٕٙب اٌّذبظش٠ٓ ثشدبثخ صذس, ِٚمٓ 

جٙزٗ أوذ األعزبر ع١ٍّبْ أٚعٛ ػعٛ اٌمٍمجمٕمخ 

اٌغ١بع١خ ٌذضة ٠ى١زٟ اٌىشدٞ فٟ عٛس٠ب فمٟ 

ِذاخٍزمٗ ػمٍمٝ ظمشٚسح ٔشمش صمممبفمخ اٌمؼم١مش 

اٌّشزشن ٚاٌغٍُ األٍٟ٘ ٌجٕبء عٛس٠ب جذ٠ذح, ٚ 

روش  أْ إٌظبَ اٌّشوضٞ أصجذ فشٍٗ فٟ ئداسح 

اٌذٌٚخ ٌُٚ ٠غزطغ خٍك أغجبَ ثم١مٓ ِمىمٛٔمبد 

اٌّجزّغ اٌغٛسٞ ٚٔمزمج ػمٕمٗ ٔمظمبَ شمّمٌٛمٟ 

ٚأْ إٌظبَ االرذبدٞ اٌف١مذساٌمٟ ثمبد  ,شٛف١ٕٟ

دممبجممخ ظممشٚس٠ممخ ٌممٍممّممجممزممّممغ اٌغممٛسٞ أٚالً 

 .ٚأخ١شاً 

 الندوة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

بمبادرة من منظمة ألمانثٌثا لثحثزب ٌثكثٌثتثً 

الكردي فً سورٌا تم عقد ندوة سٌاسٌة فثً 

مدٌنة إٌسن األلمانٌة و قد تم افتثتثاح الثنثدوة 

من قبل الرفٌق والت قاسم بالوقوؾ دقثٌثقثة 

صمت على أرواح شهداء الثورة السثورٌثة 

و على أرواح الشهداء الكرد ثم قام الرفثٌثق 

مروان سلٌثمثان عضثو الثلثجثنثة السثٌثاسثٌثة 

لحزبنا بسرد موجز عن الثورة السورٌثة و 

التدمٌر و الثتثخثرٌثب الثذي لثحثق بثالثبثنثٌثة 

التحتٌة السورٌة و الهجرة و اللجوء و بثأن 

ٌثثتثثعثثرض  الشثثعثثب الثثكثثردي فثثً سثثورٌثثا

لضؽوط كبٌرة منهثا دول إقثلثٌثمثٌثة داعثمثة 

لإلرهاب و مصالحها تتقاطثع مثع مصثالثح 

المجثمثوعثات اإلرهثابثٌثة و مثنثهثا انثتثشثار 

البطالة و ؼثالء الثمثعثٌثشثة و ضثؽثوطثات 

سلطات األمر الواقع فً إصدار قثوانثٌثن و 

من طرؾ واحد للتجنٌد اإلجباري و خطؾ 

القاصرات و هذا جعثل الثكثثثٌثر مثن أبثنثاء 

شعبنا ٌفرون من تلك القوانٌثن الثتثً تثخثدم 

أطرافاً حزبٌة بذاتها و بأن هثذا ٌثؤدي إلثى 

 تؽٌٌر فً التركٌبة الدٌمؽرافٌة للسكان 

و بثثأن الشثثعثثب الثثكثثردي هثثو مثثن أكثثبثثر 

المتضررٌن من عملٌات الهجرة و اللجوء، ثم 

تحد  الرفٌق عبد الباقً ٌوسؾ عضو اللجنة 

السٌاسٌة لحزبنا عن األوضاع السٌاسٌة عثلثى 

الساحة السورٌة بشكل عثام و عثلثى السثاحثة 

الكردٌة فً كردستان سورٌا بشكثل خثاص و 

أشار بأن مصٌر سورٌا أصبحت فً ٌد الدول 

الكبرى و المنطقة على أعتاب تؽٌٌرات كبٌرة 

و لنا أمل بأن تتقدم القضٌة الكثردٌثة فثً هثذه 

الناحٌة و بأن الجمٌع مسؤولٌثن عثن الثوضثع 

فً سورٌا و إنها الفرصة الوحٌدة التً جاءت 

للكرد بعد الحرب العالمٌة األولى و اتفثاقثٌثات 

سثثٌثثفثثر و لثثوزان، و الثثكثثرد كثثانثثوا أول مثثن 

ثثثارواضثثد االسثثتثثبثثداد و آخثثر مثثن فثثكثثروا 

بالدستور و لذلك بقوا مؽٌبٌن و ؼٌر مثعثتثرؾ 

بهم فً دساتٌر الدول الناشئة و هثنثاك بثوادر 

إٌجابٌة على الساحة الكردٌثة الثتثً أصثبثحثت 

تحظى باهتمام عالمً ؼٌر مسبوق كمثا أشثار 

الرفٌق بأن اإلرادة السٌاسٌة و حثمثل السثالح 

ال ٌكفً للسٌطرة عثلثى الثوضثع مثا لثم ٌثكثن 

 هناك اتفاق دولً و عن المجلس  

الوطنً الكردي أشار بأن آلٌات القرارات فً 

المجلس ٌجب أن تتؽٌر لتكون بالسرعة 

القصوى و مع األحدا  و المسؤولٌة فً 

الوضع الكردي ٌتحملها الجمٌع و بأن 

التدخالت الخارجٌة فً الوضع الكردي فً 

كردستان سورٌا عقدت األوضاع أكثر و 

جعلت االتفاقٌات حبراً على ورق و موقفنا 

هو أن ٌبقى القرار كردٌاً خالصاً و هدفنا هو 

كما كان  بناء سوري دٌمقراطٌة و ال مركزٌة

هناك فً النهاٌة إعطاء المجال للحضور 

الكرٌم الذي كان الفتاً فً طرح مداخالته بكل 

حرٌة و االستماع للرأي اآلخر حتى النهاٌة و 

من ثم تم طرح العدٌد من األسئلة التً تتعلق 

 بالوضع الكردي و السوري.

 حزب يكيتي الكردي في سوريا

 منظمة ألمانيا

2..2..2.22 

 ن ح م انب زاَة 63انًجهس انً هة بدايقدا ي  ة انذو ى انـ

فثً  5152\ 5\ 58الذكرى السادسة والثالثٌن لرحٌل الخالد مال مصطفى البرزانً ٌوم السبثت  ENKS احٌا المجلس المحلً للمجلس الوطنً الكردي

بترحٌب عرٌؾ الحفل بالحضور الكرٌم والوقوؾ دقٌقة صمت على روح البارزانً الخالد وشهداء الكرد وكردستثان وعثزؾ . صالة سٌران بعامودا

قثبثه مثنثاالنشٌد القومً للشعب الكردي)أي رقٌب(،  وألقى بعدها السٌد رٌزان احمد كلمة باسم المجلس المحلً تحد  فٌها عن مزاٌا الثفثقثٌثد، سثارداً 

 .وسٌرته النضالٌة الطوٌلة، كما دعا احمد من خالل كلمته الى استؽالل الفرصة التارٌخٌة المتاحة للشعب الكردي عثبثر تثوحثٌثد صثفثوفثه ومثواقثفثه

اء شثعثرلتعرض بعدها لجنة االنشطة التابعة لمحلٌة عامودا فٌلماً وثائقٌاً قصٌراً عن حٌاة البارزانً وتارٌخه النثضثالثً، كثمثا قثدم مثجثمثوعثة مثن ال

  اشعاراً بهذه المناسبة، الى جانب تقدٌم اؼانً من قبل فرقتً خناؾ وكردستان


