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  مع الدآتور جواد مال رئيس حكومة غرب آردستان في المنفىحوار صريح
 حوارا صحفيا مع الدآتور جواد مال رئيس حكومة غرب علي الحاج حسينأجرى االستاذ 

اللقاء الديمقراطي  :نشره على العديد من الصحافة واالنترنيت مثل تم آردستان في المنفى
الدآتور جواد مال في نظرا ألهمية االسئلة وتطرقها لكثير من النواحي، ومن عادة و، السورٍي

إستقامة ووضوح وصراحة، آل مقابالته المكتوبة والمسموعة والمرئية أن يجيب بشفافية و
، وخاصة هناك الكثير  لتعميم فائدتها إرتئينا إعادة نشرهاذافجاءت االجوبة بمستوى االسئلة، ل

من عمالء النظام السوري الفاشي يحاولون االصطياد بالماء العكر من أجل النيل من نضال 
:وسمعة المناضلين الذين فنوا عمرهم في خدمة حرية الشعب الكردي واستقالل آردستان  

 
؟علك تنتقد أو تعارض النظام يج-  وفقط شخصي-ما هو أهم سبب شخصي : 1س   

.ال يوجد  
 

؟وما هي حدود طموحاتك الشخصية والمنصب الذي تنشده  
  .أن أعيش بكرامة في بلدي آردستان آأي فرد عادي وال أنشد أي منصب

 
 وما هي حدود خالفك مع النظام وبماذا تتفق معه؟

فاسد فهو نظام ق مع النظام السوري لم أشاهد في النظام السوري أي نقطة جوهرية وأساسية تؤدي إلى اتفا
.وعنصري ودآتاتوري  

 
لماذا تتكرر والدة الحجاج فقط في بلداننا، لماذا لم يفلح الحاآم العربي أن يطور ويتطور، ولماذا ال تنبت : 2س

 شتلة الحجاج في الغرب ولم تنوجد نسخة رديئة عنه في بالد الفرنجة التي نعيبها باستمرار؟
ت ظاهرة دآتاتور أو سفاح أو تطبيق نظام معين أم رفض ايديولوجية ما، فحسب، بل انها مسألة الحجاج ليس

إذ ان تربية . آيفما تكونوا يوَل عليكم: مسألة تتعلق بالمستوى الثقافي والعقلي للمجتمعات، حسب المقولة الشهيرة
 وسماع رأي اآلخرين آما أن الدولة للمجتمع على مر العصور آانت وال تزال بعيدة آل البعد عن فكر الحوار

العادات والتقاليد البالية قد لعبت دورها ايضا في هدم وتدمير الصورة التي يجب ان يكون عليه مجتمعنا ونحن 
في قرن العولمة وانفتاح االمم على بعضها وتفاهم الدول مع آل الخالف الفكري والديني واالثني فيما بينها، 

 بالد الفرنجة، إال أن مجتمعاتنا في الشرق االوسط ال تزال تسبح في عالم ما ولهذا لم تظهر ظاهرة الحجاج في
قبل العصر الحجري في بعض النواحي، وحينما نشاهد بريق نظام ديمقراطي في بلد من بلدان الشرق االوسط 

 التاريخي نستبشر خيرا ونقول اننا اصبحنا آاالمم االوروبية، وهذا غير صحيح ألن الديمقراطية بعد هذا الكم
الهائل من االستبداد، ال يمكن على االطالق تحويل ذلك المجتمع الى مجتمع ديمقراطي لمجرد االعالن عن 
الديمقراطية واجراء انتخابات، فالديمقراطية ليست حبة اسبرين تعطي نتائج فورية، فالديمقراطية هي تربية 



نتمكن من إقصاء أي حجاج من تفكيرنا أوال حتى ال وممارسة فعلية لعشرات السنين ولربما لمئات السنين، حتى 
.  نجده على دست الحكم مستقبال  

 
لماذا يتكرر فشل المعارضة السورية منذ أربعين سنة وتزداد تشرذما ووهنا ولم تربح الشارع السوري : 3س

الحيف عن لجانبها وخسرت آل الجوالت ضد النظام، هل تم تدجين الشعب السوري لدرجة أنه ال يستطيع رد 
نفسه أم أن السوريات غير قادرات على انجاب أفضل مما هو راهن في المعارضة والنظام؟ وهل يمكن أن 

يكون الشعب مخطئا والنظام على حق، ولماذا تبدو معظم أطياف المعارضة آطفل مشاآس ال يسمح له الجري 
  الشارع الشعبي؟ فيفي ملعب النظام وال

 
ر االنظمة دآتاتورية وشمولية وعنصرية في الشرق االوسط ويمارس ديكتاتوريته النظام السوري ربما من أآث

بتخطيط وبرنامج مرسوم من أجل استمرار هيمنته على آافة مرافق الدولة والمجتمع، ولربما ال يجاريه في هذا 
لسورية آما يشاء المجال غير شقيقه المقبور النظام البعثي في العراق، فالنظام السوري يتصرف بأموال الدولة ا

وبدون حساب أو رقيب، آما أنه يملك العشرات من أجهزة المخابرات غير الخاضعة ألي قانون وعددها أآثر 
من عدد آليات جامعة دمشق، وتملك هذه االجهزة المخابراتية من الزنزانات ومراآز االعتقال ما يفوق عدد 

 سوريا، في هذا الجو المملوء بالرعب والهيمنة الجوامع والكنائس والجمعيات الخيرية ودور االيتام في
واالستبداد واالستعباد، فهل تستطيع معارضة سلمية ولو بشكل طفل مشاآس الوقوف بوجه هكذا نظام 

.ديكتاتوري واستبدادي متخلف؟ بالطبع من المستحيل ان يتم ذلك بدون مساعدة خارجية  
 عناصر قيادية من آافة احزاب المعارضة السورية، منذ سنوات عديدة استطاع النظام السوري من استمالة

بالترغيب أو بالترهيب، فمثال الحزب الشيوعي السوري الذي آان تنظيميا من أقوى االحزاب السورية بل آان 
أقوى من حزب البعث قبل وصوله للسلطة، ولكن إرهاب المخابرات السورية واالموال التي صرفوها على 

ت إلى تمزيقه الى ثالثة احزاب شيوعية، فهذا ما حصل ألقوى أحزاب المعارضة قيادات الحزب الشيوعي أد
، 1964فما بالكم في أضعفها مثل الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، الذي آنت عضوا قياديا فيه في العام 
وم العم وفي ذلك الوقت آان هو الحزب الكردي الوحيد في سوريا وآان رئيسه المناضل الكردي الكبير المرح

 20عثمان صبري ولكن النظام السوري واجهزته المخابراتية مزقت الحزب الديمقراطي الكردي الى أآثر من 
حزبا ومنظمة وحرآة وتيارا، والخير لألمام، لذا أصبحت احزاب وقوى المعارضة ال حول لها وال قوة، والقوة 

ير سبب، ولكن ضمن قوالب سياسية وخالفات الباقية لديها مرآزة على اتهام بعضها للبعض اآلخر لسبب وبغ
  السوريايديولوجية وفكرية يتم فبرآتها في مكاتب محمد منصورة وغيره من مسؤولي مخابرات النظام

لذا ال يمكن بحال من االحوال مقارنة احزاب المعارضة البريطانية مثال بأحزاب المعارضة السورية، !! الفاشي
حشرت انفها في مسائل آهذه فأقرأ السالم على الحكومة آلها والتي ستسقط ال ألن المخابرات البريطانية اذا 

محالة من أول اجتماع للبرلمان ألن مثل هذا التدخل في شؤون المعارضة لن يقبله أحد حتى أعضاء البرلمان 
.للحزب الحاآم  

      
 وأخيرا جبهة خالص مع أسس حزب األخوان ميثاق لندن وصاغوا برنامجا حضاريا لسوريا المستقبل،: 4س

وينادون بالدولة المؤسساتية وهجروا الدعوة لخالفة تقليدية، . نائب الرئيس األسبق المحامي عبد الحليم خدام
ويتحالفون مع خصوم األمس واألآراد، هل نجحوا أم أنهم فقط أضافوا رقما جديدا في جوقة األسماء الفاشلة من 

ر من أربعين سنة، وهل يعول على حزب ديني حمل لواء التغيير أحزاب وحرآات ومنظمات سورية منذ أآث
 الديمقراطي وإقامة دولة علمانية؟

 
 رقما جديدا في جوقة األسماء الفاشلة من أحزاب وحرآات ومنظمات ت أضافبالتأآيد إن جبهة الخالص قد

، ان يلعب ذلك  علمانيةحمل لواء التغيير الديمقراطي وإقامة دولةمن حزب ديني ل بالطبع ال يمكنسورية، و
الدور، ألن التغيير الديمقراطي وإقامة دولة علمانية على النقيض تماما من توجهات أي حزب ديني، وإذا إدعوا 

 فما هو إال لذر الرماد في العيون حتى يصلوا الى السلطة وعندها التغيير الديمقراطي وإقامة دولة علمانية
.حجاجا جديدايعودوا الى حقيقتهم وينصبوا انفسهم   



 
أسس األآراد في أواسط القرن المنصرم أحزابهم القومية في سوريا، وظلت تتصاعد مطالبهم من الحقوق : 5س

الثقافية والمواطنة وصوال لإلدارة الذاتية واالستقالل عن سوريا، فهل يمكن لألآراد أن يكونوا فتيل التغيير في 
اد سوريون أم سوريون أآراد؟سوريا أم حطبا لحرق مرحلة تالية؟ وهل هم أآر  

 
 تأسس أول حزب آردي في سوريا تحت إسم الحزب الديمقراطي الكردستاني وآان برنامجه 1957في العام 

ينص على استقالل آردستان، وآما أسلفت سابقا على دور المخابرات السورية القذر في تمزيق االحزاب 
 والى اآلن تنتقل الحرآة الكردية من تمزيق الى آخر 1964وتمييع مواقفها، وهذا ما حصل للحرآة الكردية منذ 

من أجل تمييع الموقف الكردي، فحالة التمزق وانعدام وحدة الحرآة الكردية أدى الى عدم رفعها لسقف مطالبها 
بل خفضت من سقف مطالبها، وليس هذا ينطبق على الحرآة الكردية في سوريا فقط بل في آافة أجزاء 

 تحت قصف مكثف 1923-1919ففي : ا الصدد أريد أن أورد مثاال على ما أذهب إليهآردستان، وفي هذ
للطيران البريطاني أعلن الشيخ محمود الحفيد نفسه ملكا على مملكة جنوب آردستان وفي إحدى هذه الغارات 

ة الكردية على قواته ومراآزه أصيب الشيخ محمود وتم القبض عليه جريحا وتم نفيه الى الهند، واليوم الحرآ
بنفس منطقة الشيخ محمود حصلت على حرية آردستان ولكن هذه المرة يقوم الطيران البريطاني بحمايتهم 

وليس قصفهم، إال أن الحرآة الكردية ال تقوى على االعالن عن مملكة شبيهة بمملكة الشيخ محمود التي اعلنها 
طالبها فيجب على آرد العراق تأسيس قبل قرن من الزمن، لو آانت الحرآة الكردية قد رفعت سقف م

.امبراطورية بعد مرور مائة عام على مملكتهم تلك، بينما نراهم يستجدون القليل القليل  
أما بالنسبة للشعب الكردي في سوريا هو ليس أقلية آردية سورية أم سورية آردية بل الشعب الكردي يسكن 

الية وقع جزء من آردستان ضمن الدولة السورية، على ارضه آردستان منذ االزل وحسب مؤآمرات االمبري
في أقصى الشرق ) المسماة بكردستان العراق(وهذا الجزء يمتد امتدادا طبيعيا من حدود جنوب آردستان 

مرورا بمحافظات الحسكة والرقة وحلب وحتى جبل االآراد في الساحل السوري غربا، فإذا أراد هذا النظام أم 
على وحدة سوريا فعليهم االعتراف الكامل بالشعب الكردي ارضا وشعبا وإال هم الذين غيره مستقبال المحافظة 

يعرضون وحدة سوريا للخطر ألن اليوم ليس باالمس فالخيارات أمام الشعب الكردي متعددة والفطين تكفيه 
.اشارة  

 
ة، أو نسخة رديئة عن هل تعتبر المعارضة التي يقودها نائب الرئيس األسبق رفعت األسد  معارضة مواال: 6س

الجبهة التقدمية وهل المعارضة التي تضم البيانوني وخدام هي بالضرورة معارضة معاداة وخروج عن 
النواميس، ومالذي يفرقهما وال يتفقون على التغيير المزعوم، وهل يمكن أن يعني تحالف البيانوني والخدام 

ير حقيقي، ولماذا هو غير محقق حتى اآلن، ولماذا ال يوجد ورفعت أسد واألآراد في تيار واحد بمثابة بداية لتغي
 ملكة نحل تجمع آل المعارضة حولها وظلت متناطحة على الدوام؟

 
الدآتور رفعت االسد عندما آان في سوريا آان على خالف مع مبادئ وأفكار حزب البعث، وهذا الصراع آان 

 ومرات بتبادل اطالق النار في شوارع دمشق، وقد يحتد في آثير من االحيان حتى ضمن قيادة البعث مناقشة
واجههم ودحض أفكارهم بصفته عضوا قياديا، ولكنه آان ينتقد أفكار البعث التي آان السيد عبد الحليم خدام 

يفبرآها وحسب تصريحات السيد خدام االخيرة بأنه ال يزال بعثيا حتى اآلن، أما الدآتور رفعت فإنه قد أعلن 
الحزب الفاسد والديكتاتوري والشمولي والعنصري، وإن ما قام به الدآتور رفعت االسد حينما براءته من هذا 

آان في السلطة فما آان إال تنفيذا إلرادة قيادة حزب البعث وقراراتها أي قرارات السيد خدام ورهطه 
 اللبناني ومجازر الفاشيست، ألن السيد خدام آان مسؤوال عن ملف االخوان واحداث حماة ومسؤوال عن الملف

النظام السوري هناك وفي مقدمتها اغتيال المرحوم رفيق الحريري باالضافة الى الملف الكردي وتنفيذ 
المخططات العنصرية ضد الشعب الكردي في سوريا آما حاك المؤآمرات مع النظام االيراني ضد حكومة 

ق الحرآة الكردية في شمال آردستان وبرلمان آردستان في جنوب آردستان، ومن أآبر مؤآمراته آانت سح
وآان طرد رئيسها السيد عبد اهللا أوجالن من سورية على يده اآلثمة ومما أدى الى اعتقاله في آينيا فيما بعد، 

فالسيد خدام هو جزء ال يتجزأ من هذا النظام السوري الفاشي واصبح اآلن معارضة ألسباب وخالفات شخصية 



ال يزال يؤمن بالفكر الفاشي للبعث، وإذا شاءت االقدار ان يعود السيد خدام الى من النظام، ألن السيد خدام 
الحكم فلن يكون إال ذلك الخدام فمعنى ذلك ان البعث يكون قد خرج من الباب ودخل من الشباك، وهذا ما 

.يرفضه المجتمع السوري يكل مكوناته جملة وتفصيال  
ألن آال منهم على النقيض من تصورات سد والكرد في تيار واحد األيمكن تحالف البيانوني والخدام ورفعت ال 

اآلخرين وآما أسلفت حتى تتم مثل هكذا عملية بعد قرون من التخلف وهيمنة العقلية االستبدادية فمن الصعوبة 
ة بمكان ان تسيطر روح الحوار وتقبل اآلخر، إذ انها ليست بالعملية السهلة وبحاجة الى سنوات أو عقود أو عد

. أجيال من التربية والممارسة الديمقراطية إلعادة الثقة والطمأنينة واالمان المفقودين  
 

المعارضة السورية فشلت في احداث أي تغيير وآما يختلق النظام مبررات فشله في إدارة البلد، تختلق : 7س
ت جماعية للزعامات المعارضة المبررات لتحافظ على هياآل تنظيمية خاوية، فهل يمكن أن تحصل استقاال

األبدية وتضخ دماء شابة في الطاحونة العتيقة؟ وما هو شكل صالح المعارضة لتقوى على الوقوف بوجه هكذا 
 نظام وتصبح فعال مثال ألآبر قدر ممكن من الشارع السوري الذي لم يسمع بمعظمها؟

 
مادى مستعمر في تصريف أمور قديما آانت الشعوب بدون أحزاب ولكن حينما آان يستبد حاآم بشعبه أو يت

العباد، آانت الشعوب تنتفض وتقف وقفة رجل واحد واضعة حدا لالستبداد واالستعمار، لذا فإني على قناعة 
تامة بأنه لو لم توجد هكذا احزاب في هذا الزمان الردئ فإن الشعب لوحده قادر على ازاحة الكابوس الذي 

 أجل مكاسب حزبية تنحصر بحدود جمع المناصرين حولها، ولكن يعيشه، فاالحزاب تقوم بشحن الهمم فقط من
اذا ما انتفض الشعب من جراء االضطهاد الذي يمارسه النظام فإن االحزاب تنتقل بلمح البصر الى صف النظام 
تحت ذريعة المحافظة على السالمة العامة وأمن البالد، وهذا ما حصل حينما انتفض الشعب الكردي في غرب 

 آانت االحزب الكردية تجول المدن الكردية بمكبرات الصوت تطلب من الجماهير 2004 آذار 12في آردستان 
اذا آانت هذه االحزاب حقا آردية آان من المفروض ان !! الثائرة الى الهدوء والسكينة وعودتهم الى دورهم

، ولكي ال تذهب أرواح تستغل هذه االنتفاضة بتعبئة الجماهير للحصول على حقوق الشعب الكردي في سوريا
 ستكون الشرارة والجمرة الراآنة تحت الرماد إلشعال نار 2004الشهداء هباء، ولكن أرواح شهداء انتفاضة 

أما . الثورة الحقيقة، حيث مكبرات للصوت سوف ال تنفع وال تجدي في ذلك اليوم المشهود القادم ال محالة
. اه ولكن ليس من باب تغيير وجوه بأخرى بل يجب تغير العقليةبالنسبة لضخ دماء شابة فإني معك في هذا االتج

  
لماذا توصم المعارضة السورية الناشطة خارج الوطن بأنها ربيبة االستعمار والصهيونية، والداخلية : 8س

 بالشريفة وتتلقف األلقاب متسابقة لجني شهادات حسن السلوك من النظام الذي يفترض أنها تعارضه؟
 

ي ال يترك شاردة أو واردة تحدث في الخارج إال ويوظفها ويستغلها من أجل ممارسته النظام السور
 عاما يكم االفواه ويستبد ويقتل في الناس وآأن سوريا مزرعة لحزب البعث، ويبرر ذلك 50الديكتاتورية، فمنذ 

هو ربيبة ألن سوريا في حالة حرب مع اسرائيل، وآل مواطن في الخارج ال ينتمي للنظام  في نظرهم 
االستعمار والصهيونية، ويوعز النظام السوري لعمالئه بنشر الدعايات الكاذبة حول آل شريف ووطني لكي ال 

. يكون في الميدان غيرهم من يستحق حكم البالد  
 

لوال عصا النظام الغليظة ما هي ضمانة الوحدة الوطنية والوئام السلمي في ظل دعوات تهجير العلويين : 9س
الحزام العربي واالحصاء العنصري والفيدرالية الكردية واستبعاد السرياني من منصب الرئاسة للجبال و

 والدعوات الطائفية والمذهبية والتكفيرية؟ هل أدمن السوريون القمع والذل واإلهانات اليومية مع الفقر والبطالة؟
 

 التي يتبجح بها النظام آذبا وبهتانا فال النظام الغليظة هي ضمانة الوحدة الوطنية والوئام السلمينعم إن عصا 
 في ظل وحدة قسرية وال أخوة ووئام بين السيد والعبد ولن يكون هناك محبة وتجانس بين القوميات والمذاهب

 العنصري واالمعان في بناء المستوطنات الحزام العربياالستمرار في عملية دعوات تهجير العلويين للجبال و
 1962لعام  العنصري  االستثنائي االحصاءكردية ولن يكون هناك انتماء للوطن في ظلالعربية في المناطق ال



الذي حرم مئآت اآلالف من الكرد من الجنسية السورية، حيث آان الغرض من ذلك إلهاء الكرد عن المطالبة 
ي سوريا حتى لربما بهذه السياسة العوجاء والهوجاء لن يقبل الشعب الكردي فوبالهوية والجنسية الكردية، 

آذلك  وألن العيش مع الوحوش اآلدمية هذه أسوأ من العيش مع الوحوش المفترسة في غابات افريقيا،الفيدرالية ب
 وغيرها من المسائل التي استبعاد السرياني من منصب الرئاسة والدعوات الطائفية والمذهبية والتكفيريةفإن 

ة النظر بها واستعادة الحق الى اصحابه والتعويض عليهم يعاني منها المجتمع السوري، هي مسائل يجب اعاد
دمن السوريون القمع ي بالطبع ال ولم . ومحاآمة الجناة الذين اقترفوها خالل عقود بدون رقيب أو وازع ضمير

 وما أدراك ما هي 2004 آذار 12والدليل على ما أقول هو االنتفاضة الكردية في والذل واإلهانات اليومية 
ة، تلك االنتفاضة المبارآة التي يعلمها النظام السوري علم اليقين بأنها قادمة لتهزعرشهم آما هزت االنتفاض

 مرآزا للشرطة والبعث في المدن الكردية ووصل لهيب نارها مئات 35تماثيل االسد ورمتها ارضا واحرقت 
سوري ورفعوا علم آردستان، نعم االمتار في آبد السماء وحطموا تماثيل واصنام االسد واحرقوا علم النظام ال

تمثال الطاغية صدام حسين رآلته الجماهير الى مزبلة التاريخ بعد ان تم ازاحة صدام عن الحكم بقوة نصف 
 مرآزا للشرطة والبعث في 35 الذين احرقوا 2004 آذار 12مليون جندي امريكي، أما أبطالنا في انتفاضة 

رية واعضاء حزب البعث قد تم تكنيسهم من غرب آردستان في ذلك المدن الكردية معنى ذلك ان الشرطة السو
اليوم التاريخي، مع العلم ان تحطيم تماثيل االسد وحرق علم النظام السوري ورفع علم آردستان قد تم بدون 

القمع والذل ولهذا أقول بأن الشعب لم يدمن !! مساعدة اي جندي اجنبي واالسد ال يزال على دست الحكم
وانما آالجمر الراآد تحت الرماد ينتظر اليوم الموعود الذي ال ريب بقدومه، ليس إلنهاء هذا النظام ت واإلهانا

 وآافة االمراض االجتماعية  الفقر والبطالةالمتعفن الذي يدعم االرهاب في سوريا وفي الدول المجاورة وينشر
م أآثر من المحاآم الدولية او اية عقوبات ايضا وعن قصد وتخطيط لكي يستنفذ قوى الجماهير التي يخافها النظا

.تفرضها االمم المتحدة فحسب بل من أجل بناء نظام العدل والمساواة والحرية  
 

ما هي إمكانيات التغيير الفعلية في سوريا، وهل يمكن أن يتصالح النظام مع الشارع السوري، وآيف : 10س
مة متجددة ومحكمة دولية سارية وبرلمان جديد قادر على يمكننا أن ننظر إلى سوريا المستقبل في ظل والية قدي

 التصفيق وفقر مدقع؟
 

آل شئ في الدنيا يتغير ما عدا حزب البعث اذ تعرض هذا الحزب النازي لعملية غسل دماغ فصدام حسين في 
حداث المحكمة آان يقول بأنه رئيس جمهورية العراق، فترآيبة البعثي هي انها غير قادرة في ان تستوعب اال

والتغييرات من حوله، وان زمانا جديد قادم وحتى موعد قطع عنقه آان يظن صدام انه الرئيس وان آل ذلك 
نعم لو آان النظام آغيره من االنظمة آان يمكن ان يتصالح مع !!! تمثيلية سيعود بعدها للقصر الجمهوري

يمكن المصالحة اال بإزالتها، والمثل الشارع والمجتمع ولكن مثل هكذا انظمة متوحشة وعقلية متحجرة، ال 
.ال يتوب الذئب إال بعد موته: الكردي يقول  
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السيد توني بلير رئيس الحكومة البريطانية  غربية، -من أجل بناء عالقات آردية

ستلم منه هديته الدآتور جواد مال رئيس حكومة غرب آردستان وي يستقبل
 وعبر السيد بلير عن شكره باستالم العلم 2005-4-29المعتادة علم آردستان في 

  .في حينه وبرسالة رسمية فيما بعد

 
السيد شارلي تريلوآان محافظ همرسميث في لندن يشارك في المؤتمر الوطني 

ي جنبا الى جنب مع الدآتور جواد مال رئيس حكومة غرب آردستان ف الكردستاني
30-7-2005 



 
 
 

  
صورة تاريخية لممثلي االحزاب والمنظمات والشخصيات الكردية في سوريا الذين شارآو 

. 3/2006 /13-12في المؤتمر المنعقد في مبنى الكونجرس االمريكي في واشنطون في 
الدآتور جواد مال رئيس حكومة غرب آردستان يتوسطهم مرتديا الزي الكردي، ودخل 

يكي ايضا بعلم آردستان، وهذا آان االول في تاريخ الكرد آما آانت زيارة الكونجرس االمر
  .رئيس آردستان االخ مسعود البارزاني للرئيس االمريكي جورج بوش بالزي الكردي

  
  
 



 
الدآتور جواد مال رئيس حكومة غرب آردستان بالزي الكردي الى جانب السيد 

ارك في النوروز عيد رأس روبرت ايفانس عضو البرلمان االوروبي الذي ش
 2006السنة الكردية في لندن 

 
 

 
 

 
 
 



 
الدآتور جواد مال رئيس حكومة غرب آردستان في البرلمان االوروبي بالزي 

 فلكناز اوجا عضوة البرلمان  الكرديةالكردي يهدي علم آردستان للسيدة
والشخصيات خالل المؤتمرالثاني لممثلي االحزاب والمنظمات وااللماني االوروبي 

  29/5/2006الكردية في سوريا في 

========================================= 
  

 أهو أّسلمت المجتمع الكوردي أم وراء األآمة أجندٌة أخرى؟
 

 بير رستم
ظاهرٌة جديدة تعيشها منطقة عفرين بمدينتها وبلداتها وقراها التي تقارب عددها عدد أيام السنة الواحدة؛ 

وبموافقة مديرية األوقاف في مدينة حلب وأيضًا يبدو أنها ) الشيخ سليمان حسن( مفتي منطقة عفرين حيث فاجأنا
دورات صيفية مجانية، تبدأ اعتبارًا من يوم "وذلك الفتتاح ) معهد األسد لتحفيظ القرآن(برعاية خاصة من 

 أحكام الطهارة والصالة – الشريف  الحديث–القرآن الكريم :  وتدرس فيها المواد التالية20/6/2007األربعاء 
ممن يزيد عمرهم عن ست سنوات ولكن يفصل ) البنات والصبيان(؛ حيث يقبل الطلبة "واألخالق اإلسالمية

بينهم فيكون دوام الصبيان في ساعاٍت محددة ويعلمهم إمام الجامع أو يفرغ أستاذ خاص بهم وآذلك يتم تدريس 
لم هل ستؤم بهن أم اإلمام؛ حيث من شروط القبول للمريد عفوًا الطالب أن  وال نع–البنات من قبل آنسة حصرًا 

ويبدو ) اهللا( وسوف يكون أجرهم على مديرية األوقاف وليس –يصلي ويقوم بكل الفروض األخرى المطلوبة 
جامع  الطلبة وخاصًة البنات منهن بأن يتحجبن ويأتين إلى ال–آذلك بأنه من الشروط الضرورية لقبول األوالد 

و إال فإن الطالبة ال تقبل ضمن المجموعة ) لتعليمهن األصول اإلسالمية أو األصولية اإلسالمية، وهو األدق(
أو إحدى ) قندهار(وهكذا عندما تراهن يخرجن من الجامع وهن ما زلنا بعمر الزهور ومحجبات تقول إنك في 

يرتدون الجلباب والطاقية وبالتأآيد سيكون المدن والبلدات األفغانية األخرى وآذلك يستحسن للصبيان أن 
ال يتبختر (الجلباب على الطريقة الوهابية األصولية؛ بأن يكون تحت الرآبة بشبٍر واحٍد وال يزيد عليه، حتى 

 المقال ولكن وبالتأآيد لم ولن تنتهي الحكاية؛ حيث لكل –إلى هنا وينتهي الخبر ).  الطفل في مشيته–المؤمن 
دمات ونتائج ومدلوالت ومعاني، ناهيك عن المناخات واألجواء والحبكة والسيناريو وما حكاية ذيول ومق

إن آانت سوداء أو بيضاء ال يهم، فاالثنان غالباً ) من التراجيديا والكوميديا(تضمنها من دراما أو تراجيكوديا 
ة هو الهباب األسود وأشالء يجتمعان معًا؛ حيث الجلباب دائمًا يكون أبيض ولكن ما تخلفها السيارات المفخخ

. األبرياء  
 

ولكي ال يكون الكالم عموميًا وأن ندلل على األفعال والمعاني؛ فإننا نحيل القارئ إلى ما رأيناه وعايشه 
على الشرعية ) حماس(األفغان في إمارة طالبان في أفغانستان وآذلك ما نراه اليوم في آل من فلسطين وانقالب 

وسيطرتها على مقرات ومؤسسات الحكومة " بتحريرها الثاني لغزة من العمالء"دولة الدستورية ومؤسسات ال



؛ طرف الصراع اآلخر والذي يبدو أنه استبدل )فتح(الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة والتمثيل بجثث مقاتلي 
الء على السلطة ولو وميليشياته هو االستي) حماس(وبالتالي أصبح غاية الغايات لـ. وجيشه) العدو اإلسرائيلي(بـ

لهؤالء المسلحين في الشوارع وال يأبهون " بعد أن أصبح خطًا أخضرًا"على جثث الفلسطينيين والدم الفلسطيني 
وذلك من مداهمة منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات واالستيالء على مقتنيات منزله ) رموزهم(حتى لحرمة 

إلى ما هنالك من أعمال .. ف نصب الجندي المجهول ووآسر وتحطيم ما ال يمكن أخذه وسرقته، أو من نس
تخريٍب وتدمير وقتٍل وتشريد للناس وفرض الحصار على ما يربو مليون ونصف المليون من الشعب 

أما بالنسبة إلى األعمال الدموية واإلرهابية لكل من القاعدة والصداميين والمرتزقة في . الفلسطيني في القطاع
 حيث القتل على الهوية والطائفة والعرق واالنتماء األيديولوجي والمذهبي وحتى العراق، فحدث وال حرج؛

 الحاراتي ولربما يكون أيضًا على لوحة السيارة ومدينتها وأيضًا نوع الدخان أو المشروب؛ طبعاً –الجغرافي 
آاآوال أو البيبسي  حيث الذي يشرب الكو–عليها مؤمنان ) يختلف( فالكحولية أمرها محسوم وال –الغازية منها 

يعتبر من المتعاونين مع األمريكان وبالتالي هو خائن وآافر ومرتد ويجب قتله والجهاد مفروض على آل مؤمن 
.ومؤمنة، والقادم أعظم  

 
بعد هذا السرد الموجز والمختصر بشدة لبعض األحداث المأساوية والتي تعتبر عناوين ومانشتات 

المية المتطرفة؛ من القاعدة وغيرها وذلك في آل من البلدان التي ذآرناها بارزة وعريضة لتلك الجماعات اإلس
والتي لم نأتي على ذآرها آالصومال والجزائر وغيرها وأيضًا بعض البلدان األوربية؛ تفجيرات مدريد في 
 أسبانيا وآذلك لندن ومدن وبلدان أخرى ودون أن ننسى أحداث سبتمبر في أمريكا والتي فجرت الحرب على

في ظل هذه المناخات واألجواء وما يلعبه نظام الماللي .. نعم. هذه الجماعات اإلرهابية في العالم وإلى يومنا هذا
في إيران من دوٍر نشط في هذا المجال بدعمها لتلك الجماعات المتشددة بحجة الدفاع عن حقوق الشعوب 

؛ أمريكا وحلفائها األوربيين وفي الحين )األآبرالشيطان (التي تقودها ) الحمالت الصليبية(اإلسالمية في وجه 
ذاته تنسى أنها تمارس القمع واالستبداد بتجلياتها المتعددة من قومية عرقية؛ حرمان الشعب الكوردي من حقوقه 

السياسية والدستورية والجغرافية وآذلك اآلذري والعرب وغيرهم من القوميات واألقليات العرقية األخرى 
 ضمن الخريطة الجغرافية التي تعرف اليوم بجمهورية إيران اإلسالمية وآذلك األمر بالنسبة والتي تعيش معًا

على األصعدة والجوانب الطائفية المذهبية؛ الخالفات بين الشيعة والسنة وأيضًا محاربتها للفكر العلماني 
.الليبرالي الحر وفرض حالة من الوصاية على المجتمع  

 
هل يمكن في ظل هذه األجواء والبيئات أن نقوم بحرآة ارتدادية في المجتمع : يةإننا نتساءل وبعفو.. نعم

ونؤسس لحالة أفغانية جديدة وإمارات طالبانية في مجتمعاتنا وذلك من ) الدولة العلمانية(ونتخلى عن شعار 
ل الناشئ وسلك خالل تهيئة األرضية والمناخ لتلك الجماعات أن تتغلغل في بنية هذه المجتمعات من خالل الجي

؛ بأن نترك هؤالء الصبية والبنات بين أيدي أصحاب الفكر الديني الالهوتي والظالمي ليعلموا )التربية والتعليم(
من يقول بأن األرض آروية فهو آافرٌ (وأن ) بأن الخطان المستقيمان ال يلتقيان إال بإذن اهللا(هؤالء الصبية 

 جاهزون لحز رؤوس وأعناق - رجال المستقبل -كون هؤالء الصبية وهكذا ي) س المصيرئوملحٌد وزنديق وله ب
لقد فاجأتنا .. نعم. الفلوس.. آل من يخالفهم في الرأي والقناعة وهم يستكبرون باسم الرب والقدوس والفردوس و

 – ونأمل أن تكون أول وآخر تفجيراتها –حقًا مديرية األوقاف في عفرين بإقدامها على هذه الخطوة وفجرت 
بإجرائها هذا أسئلٌة عدة لدينا  نود أن نطرحها وبعجالة لعل هناك إجابات عند بعض من يقف وراء هكذا 

جوز (فرمانات قرقوشية؛ حيث في عصر األنترنت والفضائيات والبرمجيات يدفع بأبنائنا لتعلم الوضوء وقراءة 
 وبأن تكون المرأة محجبة حفاظًا على وآيفية الدخول إلى المنزل والحمام وبأي قدم وأي يد يتم الطهارة) عم

عفريني آوردي الطراز آمارآة جديدة على ساحة اإلرهاب ) بن الدن(عفتها وطهارتها، أليس هذا تمهيدًا لنرى 
وحيث سيكون باالمكان أن يخبئ ما يحلو له من ) السروال(وال ندري هل سيكون بالجلباب أم بالشلور وليس 

.؛ أي المساحة المتدلية من الشلور)به ييك(الديناميت والمتفجرات في الـ  
 

 التي وقفت وتقف وراء هكذا قرارات وفرمانات - من رجال دين ودنيا -ونقول أخيرًا لتلك الجماعات 
وذلك إلبعاد المجتمع الكوردي وأبنائها عن قضيتهم المرآزية األساسية في نيل حقوقهم القومية المشروعة ومن 



لشعب الكوردي على أنه يمثل القومية الثانية في البلد وبالتالي فله األحقية ألن خالل االعتراف الدستوري با
يكون شريكًا حقيقيًا في آل شيء؛ الحقوق والواجبات وبحيث يتم وقبل ذلك إزالة آافة المشاريع العنصرية التي 

به عشرات طبقت بحقه من الحزام العربي الرجعي واالستيطاني وآذلك قضية اإلحصاء والتي جرد بموج
األلوف حينها وأصبحت اآلن بمئات األلوف نظرًا لتزايد عدد السكان ولمرور أآثر من أربعين سنة على تطبيقه 
على أبناء الشعب الكوردي في الجزيرة وغيرها من القوانين التعسفية والتي تهدف إلى إلغاء الهوية والجغرافية 

ات الكوردية وحتى إجبار األهالي بأن ال يسموا أوالدهم الكوردية وذلك من خالل تعريب أسماء القرى والبلد
 أعجمية، ناهيك من حرمان الشعب الكوردي من أن يتعلم بلغته ويمارس ثقافته أسوًة ببقية –بأسماء آوردية 

شعوب العالم؛ حيث إنه محروم حتى من المدارس الخاصة أسوًة باألخوة األرمن واآلشوريين والذين يتعلمون 
آل المدن السورية بلغاتهم األم ويمارسون ثقافتهم وهويتهم الخاصة بهم آمجموعة عرقية متميزة ويدرسون في 

 إلى االعتقال والسجن لكل من يفتح آورس أو - وفي أآثر األحيان -عن العرب والكورد، بل إن األمر يصل 
سر وليس العلن وفي مدارس دورة لمجموعة ما بغرض تعليمهم اللغة والثقافة الكوردية وإن يكن في الخفاء وال

.نموذجية  
 

بأن عملكم هذا؛ في أّسلمت المجتمع : نعم نقول لتلك الجماعات التي تقف وراء هكذا أحداث وأعمال
الكوردي سيكون مآله ونهايته آما آان نهاية آل من المشاريع واألحزاب السياسية التي حاولتم التسويق لها بين 

وحتى الحرآة ) بروسك؛ الصاعقة الكوردية وجمعية المرتضى الخيريةحرآة : (أبناء الشعب الكوردي مثل
األم؛ حزب البعث العربي االشتراآي ونتيجًة أليدلوجيته العروبية لم يعشش في المجتمع الكوردي وهكذا يمكن 

من الكورد أما به إال من القلة القليل ) عقائديًا(القول صراحًة بأن البرنامج السياسي للبعث لم يجد قبوًال وترحيبًا 
جلهم؛ جل المنضوين تحت راية البعث من أبناء الشعب الكوردي فهم من إما ضعيفي النفوس والراآضين وراء 

مصالحهم في المجتمع الكوردي أو الخائفون والمرعوبون من إرهاب األمن وبالتالي نادرًا من تجد ممن 
كذا تتضح لنا؛ بأنه على الرغم من آل اإلجراءات وه. يعتنقون بحق األيدولوجيا البعثية في المناطق الكوردية

واالمتيازات والمحسوبيات وعمليات الترغيب والترهيب ومن تفتيت الحرآة الوطنية الكوردية بين أحزاب 
وقوى، أآثرها وربما آلها ال حول وال قوة لها، وذلك بغية إضعاف الشعور القومي لدى الكورد وإلهائهم بمناحي 

 وآخرها وآما نرى اليوم هو العودة بالمجتمع الكوردي إلى الحالة الظالمية واألصولية وأمور ومطالب أخرى
.. نعم". فرق لزيٍد على شيرو إال بدرجة قرابته وصداقته لهذه الجهة األمنية أو تلك) ال"(اإلسالمية و على أنه 

ظًا على هويته على الرغم من آل ذلك ومن آل تلك اإلجراءات والحرآات بقي الشعب الكوردي محاف
وخصوصيته الحضارية القومية وهكذا بقيت حرآته الوطنية السياسية والثقافية أداًة تعبيرية نضالية تعمل وفق 

.أجندة سياسية ال نقول أنها المطلوبة تمامًا ولكنها المقبولة لدرجٍة معقولة  
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:فصل أخر بقضية جاموس الماراثونية   
 سيمثل المعارض البارز فاتح جاموس أمام قاضي استئناف الجنح في قضية لم تنته 2007-6-26غدا الثالثاء 

فصولها الدرامية من أآثر من عام رغم صدور عفو شملت تهم جاموس ورغم إصرار قاصي التحقيق األول 
جنحوية الوصف إال أن البعض ما زال مصممًا على توجيه التهم الجنائية لجاموس على أن تهم جاموس هي 

!!! خالفًا للدستور والقوانين السورية   
 حيث اعتقلت أجهزة األمن في مطار دمشق الدولي فاتح جاموس القيادي في 2006-5-1القصة بدأت في 

البلدانفي بعض حزب العمل الشيوعي حيث آان قادمًا إلى سورية من رحلة   و نقل الى سجن .األوربية 
 تم تحويله إلى سجن دمشق 2006 -5-11اإلدارة العامة ألمن الدولة ومن ثم تم نقله إلى سجن صيدنايا وفي 

"  قاضي التحقيق السابع" أحيل فاتح جاموس إلى القضاء العادي 2006-5-13وفي  , المرآزي بعدرا



 من قانون 299 و298 العامة بدمشق استنادا إلى المادتين من قبل النيابةووجهت لجاموس بالبداية تهما 
يعاقب باألشغال الشاقة مؤبدا على االعتداء الذي يستهدف إما إثارة "حيث تنص االولى "العقوبات العام 

فيعاقب باألشغال الشاقة  "299أما المادة " الحرب األهلية أو االقتتال الطائفي ويقضى باإلعدام إذا تم االعتداء
دا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا آان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة مؤب

أو...."   وأصدر قاضي التحقيق السابع  سامي زين الدين, وخالفا الدعاء النيابة العامة قرارا قضى 
بمحاآمه جاموس أمام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة االجتماع مع المعارضة السورية بالخارج 

رغم إن إفادة جاموس أوضحت انه التقى بالمعارضة السورية بالخارج ,إضافة إلى تهمة التهجم على الدولة 
من ذات الطيف الذي يعمل بإطاره داخل سورية آما انه لم يتهجم على الدولة وإنما انتقد السلطة في سورية 

. وهذا من حقه آمعارض  
وفي الخميس 2006/10/12 وافق قاضي الغرفة " 11" في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخالء 

 سبيل جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س على أن تتم محاآمته طليقًا 
، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بهذا القرار خالفًا لألصول والقانون والسيما المادة 29/10/2006وبتاريخ 

 حاآمات الجزائية التي نصت على أن ميعاد الطعن بقرار قاضي اإلحالة هو ثالثةأصول الم  من قانون243
.أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار  –صدر قرارًا عن محكمة النقض 2006-12-19 وفي 

وإعادة الملف إلى مرجعه,النيابة العامة بدمشق بحق جاموس  قضى برد الطعن المقدم من-الغرفة الجزائية  
أي المحاآمه بتهمة الظن على فاتح, المختص جاموس بجنحة إذاعة أنباء آاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها  

أصدر رئيس  وبعد عدة جلسات ،.  من قانون العقوبات العام287وفقًا ألحكام المادة  النيل من هيبة الدولة
 عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل  القاضي بمنح عفو2006 للعام 58المرسوم التشريعي رقم الجمهورية 

28/12/2006  
إال أن النائب العام بقي مصمما على توجيه التهم ذات الطبيعة الجنائية لتعود القضية إلى قاضي التحقيق الذي 

ونتيجة لهذا اإلشكال لم يتم إقفال الملف بتشميل جاموس بالعفو الن القضية لم .اعتبرها جنحوية للمرة الثانية
ا يبت فيه  

.النيابة العامة بدمشق بحق جاموس للمرة الثالثة وغدًا سينظر قاضي استئناف الجنح بالطعن المقدم من  
المنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في سورية تطالب السلطات القضائية بإعمال الدستور جاموس يواجه تهمة 

م ان جاموس آان قد قضي عقوبة في قضية فاتح جاموس والبت بجنحوية االتهام ومن ثم تشميلها بالعفو رغ
. تلك التهم أصال  

.إن السلطة القضائية في سورية مطالبة مجددا لثبت أنها مستقلة عن أي قرار خارج مؤسستها  
علما أن حكمه آان ) 2000- 1992( أيام4 إضافة إلى شهرين و  عاما18يذآر أن جاموس اعتقل سابقا لمدة 

. عاما15لمدة   
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 مشروع الحزام االستيطاني العربي في الجزيرة  عاماً  على33حول مرور 

  
  لجنة التنسيق

صارخة لكافة األعراف  ا الكردي يعاني بشدة من وطأة المشاريع العنصرية المطبقة بحقه ، في مخالفةشعبن
الحزام االستيطاني في الشريط الشمالي  واألديان والقوانين الدولية ، ونظراً  لحلول ذآرى البدء بتطبيق

 الضوء بإيجاز على هذا حزيران ، فمن الواجب أن نسلط 24لمحافظة الحزيرة والتي تصادف آل عام في 
  : المشروع العنصري البغيض

 
التيار القومي العربي  بعد بروز الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في منتصف خمسينات القرن الماضي أخذ

، ثم بعد اندالع الثورة الكردية بقيادة المرحوم   السورية-يتخذ طابعاً  عنصرياً  ال سيما بعد الوحدة المصرية 



 حيث 1961وآذلك إثر حصول االنفصال بين سوريا ومصر عام   ،1961بارزاني في أيلول مصطفى ال
العروبية في سوريا وبخاصة في الجزيرة وراحت تتخذ أشكاالً  عدة ، من اعتقال  تصاعدت وتيرة الشوفينية

ة السياسية الشعب الكرد إلى وسم الكرد باالنفصاليين ، وإلى وضع مشاريع في غاية الخطورة ، فرئيس رموز
 \ 11 \ 12الستينات وأعيد طبعه في  بالحسكة آنذاك المالزم أول محمد طلب هالل أصدر آراساً  في بداية

 السياسية ، ويضم توصيات - االجتماعية -النواحي القومية  دراسة عن محافظة الجزيرة من:  بعنوان 1963
، ومن أهم ما جاء في آتابه المشؤوم ، تذويب الكرد وحصرهم وتهجيرهم  خطيرة جداً  تهدف إلى آيفية

 \\فيه   جاء8النظام الحاآم بتنفيذها ومن ابرزها الحزام العربي بشكله الحالي فمقترحه رقم  مقترحات التزم
ورقابة بنفس الوقت  إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود ، فهم حصن المستقبل

المشروع وبدأت السلطات باالستيالء على   ثم تتالت أعمال تنفيذ\\....رهم على األآراد ، ريثما يتم تهجي
، وبعد ذلك جلب مواطنون عرب من محافظتي الرقة وحلب  أراضي الكرد ثم تشكيل ما يسمى بمزارع الدولة

 قرية 335 مليون دونم منتزعة من 1تم االستيالء عليها وهي بحدود  إلى المنطقة وسلموا األراضي التي
 بدأت قوافل المستوطنين تصل إلى 1975 - 1974نسمة من الكرد وفي شتاء  150000 طنها أآثر منيق

  . وشرعت الدولة ببناء تجمعات نموذجية إلسكانهم الجزيرة
 

 برئاسة األمين القطري 1974 حزيران عام 24لحزب البعث الحاآم بتاريخ  لقد اجتمعت القيادة القطرية
  المتضمن إعطاء األوامر التنفيذية بتطبيق521وأصدرت قرارها العنصري رقم لجنة الغمر  المساعد رئيس

الناتج عنها وتوزيعها  الحزام على الواقع وتفويض المسؤولين المعنيين باستالم األراضي الزراعية والحاصل
( طنة  مستو39، وبلغ عدد المستوطنات  على المستوطنين أوالً  بأول وفق استمارات وجداول نظمت مسبقاً 

رأس (  في منطقة سري آانيي 15 -) القامشلي ( قامشلو   في منطقة12 -) مالكية (  في منطقة ديريك 12
 عائلة ، وبلغ 4500 دونم استفادت منها حوالي 800000المسلمة لهم حوالي  وبلغت المساحات) ) العين 

ً من   آم عرضا20 - 10طوالً  و  آم 275 قرية ممتدة ما بين 335الكردية التي شملها الحزام  عدد القرى
 إلى 150مساحة من  أقصى شمال شرق الجزيرة إلى ما قرب محافظة الرقة غرباً  وحصلت آل عائلة على

  .  دونم من اخصب أراضي الجزيرة300
 

يدرآون بأنهم ليسوا أصحاب األرض الحقيقيين وليسوا من هذه المحافظة ، أما العرب  ال شك أن المستوطنين
وآثيراً  ما يبدون  كان األصليين في الجزيرة فهم أيضاً  يدرآون اآلثار السلبية لجريمة هذا المشروعالس من

جاؤوا منها ، ألن في ذلك تحقيق للعدالة  علناً  بأنهم مع وضع حد للمستوطنين أو إعادتهم إلى مراآزهم التي
  . والمساواة وضمان لالستقرار

 
سوى بإعادة  إحداث شرخ في جدار الوحدة الوطنية ، ولن يندمل الجرحادى تطبيق مشروع الحزام إلى  فلقد

المشاآل في آل قرى التماس  األرض ألصحابها ، آما ان انعكاسات هذا المشروع اإلجرامي آثيرة وتكثر
  . الخاطئة ستؤدي إلى نتائج خاطئة وسوف تظل وتزداد ألن الوضع غير طبيعي ، وألن المقدمات

أصحابها الكرد وأعطيت للمستوطنين لن تصبح حقاً  مملوآاً   تصبت بغير وجه حقٍ  منإن األراضي التي اغ
النضالية الستردادها ، الشغل الشاغل لكل الغيورين ، فالنضال إنما هو واجب آل  بالتقادم ، وستبقى العملية

منظورٍ  أخالقي  منٍ مخلص ونزيه وعادل ويحمل بين جنباته الوعي والضمير فمثل هذه الجريمة مدانة  إنسان
  . واجتماعي وإنساني ، ألنها منظمة بحق شعبٍ  بريء وآمن

 
سوريا وان  الحزام العربي يعتبر بحق من أخطر وأآبر أشكال االضطهاد ضد شعبنا الكردي في آردستان إن

 إللغاء األساليب النضالية المناسبة أطراف لجنة التنسيق الكردي وبمناسبة هذه الذآرى المؤلمة سوف تمارس
  . الحقيقيين هذا المشروع العنصري الخطير وإنصاف أصحاب األرض

  . ولن يضيع حقٌ  وراءه شعبٌ  مناضل
19\6\2007  

 التنسيق الكردي في سوريا لجنة
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Participation Form@
We need 100 participants to cover basic expenses, please be one of them 
 

The Western Kurdistan Association is inviting you to participate in the continuation 
of its humble and noble efforts to serve the Kurdish heritage and Kurdish 
community in the UK.  That is why we ask you to fill the participation form below 
and send it back with your participation fee and any donations to the address above 
with thanks.  The WKA provides the following services and activities: 

1- A small Kurdish museum, archive and library. 
2- A satellite Radio broadcast in five languages: Kurdish, Arabic, English, 

Persian and Turkish. 
3- Language and computer learning courses. 
4- Advice and information for the asylum seekers in the UK. 
5- A Kurdish research centre.@

 
Name:………………………………………………………………………… 
 
Address:………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………... 
 
Tel:…………………………………………………………………………… 
 
Email:………………………………………………………………………… 
 
Monthly participation fee is ₤10 and the annual fee is ₤100. 
Please write your cheque to Western Kurdistan Association (WKA) 
Or make a bank transfer to the following account of the Western Kurdistan 
Association: 
In the UK: 
Name of the Bank: Barclays Bank 
Address: King Street, London W6 
Branch code: 20-35-90 
Account no: 20951188 
For transfers from outside the UK: IBAN: GB07 BARC 2035 9020 9511 88 
SWIFTBIC: BARCGB22 , Western Kurdistan Association (WKA) 
Many thanks, 
Signature@


