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@çaŠ‡u@óÉiŠa@æášì@âè‡yíÜ@aíäbØ@íÜì@ôny@óî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@Ëíšíà@À@ÙÑnÜa@†‹@ôny@ýíÝ“à@âéÝÕÈ@|j–aì@ßþÕnýa
pí—ÝÜ@ó¸bØN@ @

@oz−@‡Ô@çbn†‹Ø@Þn¥@Üa@ßì‡Üa@ça@‡ÕnÈa@ðäa@†‡—Üa@a‰è@Àì@LjØ@‡y@¶a@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@‡š@óïÑåÜa@béi‹y@À
ÚÜˆ@ôÝÈ@óÝràýa@Éi@l‹ša@çc@‡îŠcZ@ @

1N @ÞjÔ@óïäbárÉÜa@óîŠí aàýa@ôÝÈ@bî‹ÙÈ@jÙÜa@çb‚Š‡i@ñ†‹ÙÜa@àýa@‹—näa150@çbn†‹Ø@óÜì‡i@ÞÕnaì@bàbÈ@

@æà@‹rØÿ10@a†íÕä@Ú–@êäa@ôny@óÜì‡Üa@pbüà@óÐbØ@aì@Lpaíå@@‡á«@ñ†‹ÙÜa@àýa@ÞÉÐ@ÚÜ‰Øì@Lóî†‹Ø
@ñ‰Üa@L‡ïÑ¨a@†íá«@„ï“Üa@çbn†‹Ø@líåu@ÚÝà@b›îa@ÞÉÐ@ÚÜ‰Øì@LÊÐa‡¾a@óÈbå—Ü@þáÉà@c@ñ‰Üa@ñŒ‡äaì‹Üa
@bénî‹y@ÞàbÙi@ÞáÉm@óî†‹ÙÜa@pbáÅå¾a@õ‹ä@ãíïÜaì@LóïäbîÜa@pa‹÷bÜa@Ò—Ô@o¥@çbn†‹Ø@líåu@óÙÝ¿@æÝÈc

À@¼@o¥ì@çbn†‹Ø@líåu@óî†‹Ø@óÜì†@æÈ@çþÈýa@Êïnm@ý@béäa@ýg@LóïÙî‹àýaì@óïäbîÜa@pa‹÷bÜa@óîb
@âéÐþa@béÉå–@Üa@ÊÐa‡¾a@Êå—m@ìc@óî†‹Ø@a†íÕä@Ú—m@ça@ìc@ðšb¾a@ç‹ÕÜa@óîa‡i@À@†íá«@„ï“Üa@béåÝÈc@ÜbØ

çì‹Ô@ò‡È@ÞjÔN@ @

2N @ ãbÉÜa@ À1912Š‡i@ ×aŒ‹Üa@ ‡jÈ@ àýa@ óïäbárÈ@ óî‹ÙÈ@ òíÔ@ oÑn‚a@@æáš@ óÉÔaíÜa@ îm@ óåî‡à@ æà@ çb‚
@óîŠí aàýa@ µ¨a@ ÚÜˆ@ À@ oäbØ@ Üaì@ bïØi@ ãíïÜa@ ôáî@ bà@ ¶a@ ac@ ëì‰‚cì@ óîŠbubÕÜa@ óîŠí aàýa
@ý@êäa@Êà@ñ†‹ÙÜa@àýa@ò‡våÜ@kè@LÛbÙ’@bÌe@ÞïÈba@é“Üa@ñ†‹ÙÜa@âïÈÜa@¶a@©a@ßí–ì@†‹ì@LóïäbárÉÜa

ïÜì@êÜ@óia‹Ô@óîdi@oº@çbØ@Þi@óî†‹Ø@óàíÙy@ìc@óÜì‡Ü@bï÷Š@bÌe@ÞïÈba@æÙî@ì@Lêiy@æà@ýì@ênÕåà@æà@
@ý@òíÔ@‘cŠ@ôÝÈ@óïäbárÉÜa@óîŠí aàýa@†ì‡y@×²@ça@êïÝÈ@‹Ð@ðàíÕÜa@kuaíÜa@ça@ýg@Lóî†‹Ø@ò“ÉÜ@bï÷Š

@ôÝÈ@‡îm40@ L×aŒ‹Üa@‡jÈ@àýa@p‹c@Üa@óïäbárÉÜa@ òíÕÝÜ@ båïáØ@ aíj—äì@ bŠbÐ@@Lãþnýa@ôÝÈ@ bèìuaì
@¶a@×aŒ‹Üa@‡jÈ@àýa@†bÈì@LÚÜˆ@ÞÉÑî@ý@ça@ëbuŠ@×aŒ‹Üa@‡jÈ@àýa@ça@ýg@LbÉï»@âéÝnÕî@ça@bÌe@ÞïÈba@†bØì

@ báïÝ@ a‹y@ õ‹‚a@ ò‹à@ îmIóïì‹Üa@ óî‹—ïÕÜa@ Ö÷bqíÜa@ ÊuaŠ@ H@óïÝáÉÜa@Ñåi@Ûa‹mýa@ ãíÕî@ ãbÈ@ óøà@ ‡Éiì@ L
þuìc@a@‡jÈ@‡ïÜa@Óbn‚hi@àýa@‹î‹¥@@báØ@‹ýa@æà@ëŠ‹±@ça@Êïnî@æà@‡uíî@ý@æÙÜì@bïåïØ@æà@ç

×aŒ‹Üa@‡jÈN 
3N @À@|Ý—Üa@‹¸üà@À@öbÑÝ¨a@ßì†@ËbåÔa@æà@õín¾a@óïÜbÈ@óïbàíÝjî‡i@b’bi@Òî‹’@ßa‹å§a@Ëbna@ãbÈ@óøà@ÞjÔ

@ãbÈ@îŠbi1919n†‹Ø@âÝÈì@õÙÜa@çbn†‹Ø@ó Šb‚@Êà@òé“Üa@êm‹Ø‰à@ã‡Ôì@@¶a@p†c@óïbàíÝjî‡Üa@ë‰è@Lçb

@òé“Üa@óïÜì‡Üa@óÕïqíÜa@ôÝÈ@öbÑÝ¨a@ÊïÔímB‹Ñï@ò‡èbÉà@B@ãbÈ1920@kÉ“Üa@Öy@ôÝÈ@óya‹–@o—ä@Üaì@
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@ÖïÕ¥@æà@aíÉïnî@@çła@‡¨ì@ñ†‹Ø@çíïÝà@æà@‹rØc@biìŠìc@ðÑÐ@ãíïÜa@bàc@LóÝÕn¾a@ênÜì†@ïdm@À@ñ†‹ÙÜa
‡yíÜ@b’bi@Òî‹’@ßa‹å§a@êÕÕy@bàØbÐì@çíÑÝm@ìc@‹míïjáØ@ÚÝº@çc@çì‡iì@çbàÜa@æà@ç‹Ô@ÞjÔì@ëN 

@ @
@ò†aŠa@ójyb–ì@béÑåi@ò‡nÉ¾aì@óÔŠb©a@òíÕÜbi@Ênánm@oäbØ@óî†‹ÙÜa@óï—ƒ“Üa@çdi@båÜ@µjm@‹Ø‰Üa@óÑäła@óÝràýa@ça

à@Löa†íÜa@ãbîýa@ë‰è@À@Šbïéäýa@æà@óî†‹ÙÜa@óï—ƒ“Üa@êïÜg@oÜe@bà@õ‹ä@a‚cì@Lò‹yì@óî‡î‡y@çìrÙÜa@Ûbåè@âÝÉÜa@Ê
@ìc@bémà@aíøjïÜ@Lâéni‹È@pþvÈ@À@ð—ÉÜa@Ê›î@æà@Ûbåè@æÙÜì@Óþýa@ òà@óÉibnà@Þuc@æà@Šbéä@ÞïÜ@çíÝáÉî

bï÷béä@bèíÑÔíîN@ @

@ãbÈ@À2000@Lò‡zn¾a@âàýa@À@kÔa‹à@í›ÉØ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@Þrº@æà@béî‡Ü@çíÙî@çc@Þuc@æà@ò‡zn¾a@âàýbi@oÝ—ma@
a@öb›Èc@çÿ@Ìì@óèí“àì@ó—Ôbä@béäíáÝnî@âéähÐ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@æÈ@pbàíÝÉà@çì‡î‹î@báåïy@ãíïÜa@¶a@ò‡zn¾a@âàý

@Þi@kzÐ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@×íÕ¨@ïÜ@öa‡È@ßì‡Üa@‹rØc@ðè@Üa@çbn†‹Ø@Þn¥@Üa@ßì‡Üa@æÈ@òŠ†b–@béäÿ@óïÕïÕy
†‹ÙÜa@kÉ“ÝÜ@ ój«@ßì‡Üa@ ë‰è@ça@‹Ð@ôÝÈ@ônyì@ Lë†íuì@ †‹ª@‡š@ôny@ã‡Õî@æà@ çíÙä@ ça@æ®@‡î‹ä@ båäa@ýg@ñ

@óïbïÜa@pbï—ƒ“Üa@æà@óÈíáª@óÕÐaíà@â@ã‡Ôc@çc@b ‹’@aíÉšìì@bÉäbà@ò‡zn¾a@âàþÜ@æÙî@âÝÐ@LbåjÉ’@æÈ@pbàíÝÉ¾a
@bïÜaa@æà@pa†ŠíÝÜaì@…íï“Üaì@çb¾Üa@öb›Èc@âéåàì@óï¾bÈ@óïbï@óï—ƒ’@ÒÜc@æà@‹rØc@ÊïÔaím@oÉávÐ@Lóï¾bÉÜa

biìŠìaì@Ëì‹“¾a@o›ÐŠ@Üa@óî†‹ÙÜa@pbáÅå¾a@Éi@pŠb“na@‡Ô@ò‡zn¾a@âàýa@ça@ ì‡jî@bà@ôÝÈ@æÙÜì@La‡åØì@bÙî‹àaì@
êÝïudm@ì@Lò‡zn¾a@âàýa@Ša‹Ô@ôÝÈ@p‹qc@ðÜbnÜbiìN 

@†béšýa@æà@êÜ@oš‹Ém@b¾@ÚÜˆì@LbéÑåi@óÕrÜa@ã‡Èì@††Üa@æà@óî†‹ÙÜa@óï—ƒ“Üa@êïÜg@oÜe@bà@Š‹ic@ðäa@óÕïÕ¨biì
@ÞnÕÜbÐ@ LµåÜa@Óýł@óïàíÕÜaì@óïbïÜa@×íÕ¨a@æÈ@âÙïèbä@óïäbäýaì@ óïä‡¾a@×íÕ¨a@Âic@æà@ôny@çbà‹¨aì
@êäa@ôny@L†‹ÙÜa@ßŒbåàì@ævÜa@µi@jØ@×‹Ð@‡uíî@ý@êäÿ@båmíïi@ßíÔc@ Lbåmíïi@çívÜaì@ bäŠ‡Ô@vénÜaì@ båjï—ä

@æà@µub¾a@ðÉm@bÉÜa@À@çívÜa@æà@rÙÜa@Ûbåè@ña@Lâémíïi@À@âèì@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@öbåia@êi@âÝ±@@bà@×íÕ¨a
@óï a‹Õº‡ÝÜ@ çíÐ‹Éî@ ý@ µ“yínà@ µäbv@ ÞjÔ@ æà@ óÝna@ çbn†‹Ø@ êa@ jØ@ æv@À@”ïÉî@ ñ†‹ÙÜa@ kÉ“Üa@ ça
‚bÐ@iþà@oïÜ@òŠb›¨bÐ@LµåÜa@Óýe@òŠb›¨a@kØŠ@æÈ@çíÑÝƒnà@çíäbv@âè@ÚÜˆ@ÞØ@×íÐì@ôåÉà@ña@óïäbäýaì@ò‹

@ïÜ@LŠ‹znà@ÙÑmì@óïäbäýbi@óáÉÑà@pbÔþÈì@óïÜbÈ@×þ‚a@ðè@ òŠb›¨a@Þi@óÕèb’@ðäbjà@ ìc@Úïmbàímìa@ òŠbïì
êÑä@‘c‹Üa@Þ‚a‡i@bà@íè@âé¾a@Þi@êcŠ@ôÝÈ@çbäýa@béÉ›î@Üa@óïÔbÜa@ÞÙ’ì@óïÈíä@âé¾aNNN@ @

@ãbÉÜa@‰åà@çbn†‹Ø@líåu@À@óî†‹ÙÜa@pbáÅå¾a@oÝ—y@bà‡åÈì@a‰Ü1991@@óá÷bÔ@oÜaŒ@bà@ðè@Üaì@ò‡î‡u@ó–‹Ð@ôÝÈ
@æà@bá÷bÔ@ßaŒ@bà@‡î‡énÜa@çhÐ@a‰Ü@Lóî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@óàbÔfi@ðÝáÈ@wàbä‹i@¶a@ó–‹ÑÜa@ë‰è@âum@ça@Ênm@@æÙÜì
@ì‹áÉnà@béå’@Üa@óïÑåÜa@l‹¨a@çÿ@LâéàíÜc@ýì@âíy@ù’@ÞØ@æà@ÓíƒnÜaì@††Üa@óÜby@æà@pdnà@a‰èì@Lkäbu@ÞØ

@ çbn†‹Ø@ ‰åà@ ñ†‹ÙÜa@ kÉ“Üa@ ôÝÈ1400@kÉ“Üa@ ça@ béåà@ a†bÕnÈa@ Lóî‹¨a@ æà@Ób¦@óî†‹ÙÜa@ pbáÅå¾a@ oÝÉu@ ãbÈ@
ðÜbnÜa@Þr¾a@Âj›Übi@êj“îì@LbïÐbØ@âè‹Ååi@nÉžî@a‰èì@LbïÔbi@ßaŒ@bà@êåÙÜì@ßþnyýa@æà@æî‹àýa@ôäbÈ@‡Ô@ñ†‹ÙÜa@Z

Üa@Óýł@‡n¸@Þþi@†ì‡à@˜ÑÔ@À@âåÍÜa@æà@bÉïÔ@båÉšì@aˆa@óî‹¨a@¶a@aíu‹ƒïÜ@˜ÑÕÜa@lbi@båznÐ@òdvÐì@Lµå
@lb÷‰Üa@ båÝØdm@ ça@ Þána@ æà@ ˜ÑÕÜa@ æà@ båu‹‚@ aˆa@ çíÜíÕïÐ@ â@ âÝc@ êäÿ@ ˜ÑÕÜa@ æà@ aíu‹²@ ý@ âéähÐ

•íyíÜaìNóî‹¨a@æà@Ób¦@óî†‹ÙÜa@pbáÅå¾a@ça@‡Øûc@ðäa@êïÝÈìN@ @
b›yì@ê²Šbni@ñ†‹ÙÜa@óÕq@ôÝÈ@o›Ô@óïÑåÜa@l‹¨a@ë‰è@çc@báØ@aíäbØ@íÜì@ôny@êmbubnäì@êî‹ÙÑàì@ênÑþÐì@êmŠ

@Òíî@kïÔ‹Üa@‡jÈì@ñ–@çbárÈì@ðÙÝàbî@b’bi@ôÑ—àì@ðïÜ‡jÜa@çb‚@Ó‹’ì@ðäb‚@ñ‡¼cì@†a‡¨a@ aìbØ@óáÅÉi
@Àì@LµéÐbnÜa@êÑmc@aíäbØ@íÜì@ôny@æî‹‚ła@pbubnäì@ñ‹ÙÑàì@óÑþÐì@òŠb›yì@„îŠbni@Örî@Šb–@ðÜbnÜbiì@Ljä@ßb»ì

@†‡—Üa@a‰è@oá—È@êåia@Êà@óîŒaÜa@ò“È@âïÈŒ@Úi@çbÄíi@ó—Ô@††‹î@çbØ@ëbäŠŒ@báÝØ@ñ–@çbárÈ@âÉÜa@ãíy‹¾a@çbØ
@þÑ @çbØ@ñ‰ÜaIñŠíÜa@çb¾Üa@À@aí›È@ðšb¾a@ç‹ÕÜa@æà@pbåïá©a@À@oá—È@Šb–Z@H@ @
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}êÜ@ßíÕîì@Úi@çbÄíi@ë‡Üaì@lí–@Ø‹î@bïàíî@çbØ@oá—È@ZÈa@LbäŠa†@ãbàc@ŠbÉÜa@Þ–ì@‡ÕÜ@LõíÝy@ñ’ÿ@bÙä‹Ð@
oá—È@ßíÕïÐ@ LŠa‡Üa@À@ bä‡åÈ@ ò†íuí¾a@õíÝ¨bØ@óÑïÅä@oïÜì@ ŠbjÌ@ béïÐ@ ŠbÉÜa@õíÝy@ça@Úi@çbÄíi@êjïvïÐ@ Z@ça

ôÝyc@ŠbÉÜa@õíÝyN@ @
‡èb’@‹‚e@ãíî@À@êÜ@ßbÔì@ŠbÉÜa@Úi@çbÄíi@Z@ñ†bä@Þi@ÚmŒí¢@Üa@õíÝ¨a@ôÝÈ@ñ†båm@ý@bäŠa†@æà@lÕm@báåïy
…bìc@Êïjm@Úädi@@HNNNNI@@Úi@çbÄíi@óÑÜb¬@ëŠì‡Õ·@ŠbÉÜa@æÙî@âÝÐ@LbŠ†@ig@ÂÈc@çc@‡îŠc@ðäÿI@À@Úi@çbÄíi

@çbn†‹Ø@l‹ÌIbîŠí@çbn†‹Ø@H@æà@‹rØc@‹àdî@çbØ@ðä‹ÑÜa@la‡näýa@æàŒ@Àì@LóáÝÙÜa@Ëíáàì@bjïéà@çbØ10،000@
êm“È@öbåia@æà@‘ŠbÐ@HnÜa@ãíïÜa@Àì@LÚi@çbÄíi@Û‹àc@ŠbÉÜa@êÜ@ßbÕÐ@õ†bäì@Úi@çbÄíi@Ša†@ãbàa@ŠbÉÜa@Þ–ì@ðÜb

@…bìc@êÉàì@Þ–ì@ŠbÉÜa@ça@êmí–@ôÝÈdi@HNNNNI@ßbÕÐ@ŠbÉÜa@öbu@‡ÕÜ@bÙä‹Ð@Èa@êÜ@ßbÔì@ë‡Üaì@¶a@oá—È@Ø‹Ð
@…bìc@Êïjî@êäa@LâÉä@ßbÔ@Êïjî@aˆbà@Ó‹Ém@æÙÜì@Úi@çbÄíi@êÜ@HNNNI@À@æÙÜì@Úi@çbÄíi@ßbÕÐIoïÜaím@H@æà@rØ@Ša‡Üa

…bìýaôÝyc@ ŠbÉÜa@…bìc@æÙÜì@oá—È@ßbÕÐ@NNN{@pbuŠ‡Üa@ôä†a@¶a@óïÑåÜa@ óÜb¨a@oÝ–ì@óuŠ‡Üa@ ë‰è@¶a@âÉä@
æî‹‚ła@…bìc@ky@À@ônyN@ @

@ßì‡Üaì@óî†‹ÙÜa@ò†bïÕÜa@µi@bà@Àì@óî†‹ÙÜa@ò†bïÕÜaì@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@µi@bà@óèí“¾a@óÔþÉÜa@æà@ãíïÜa@ë‡èb“ä@bà@çaì
þÉÜa@ ë‰è@ Lçbn†‹Ø@ Þn¥@Üa@âéÑäc@ çíàì‡Õî@ âéÑäc@ †‹ÙÜa@ çÿ@ óîíäbq@ óï›Ô@ çbn†‹Ø@ óï›Ô@ ÞÉ¤@Üa@ óÔ

ßþÕnýbi@Ênánî@çc@k°@kÉ“Ø@âéÑäc@aíà‡Õî@ì@Lçbn†‹Ø@ë†þi@Þn¥@Üa@ßì‡ÝÜ@Êibm@kÉ“ØN@ @
jÝÜ@ óvïnäì@ óî‹¨a@ æà@ Ëíä@ ôÝÈ@ aíÝ—y@ báåïy@ çbn†‹Ø@ líåu@À@ óî†‹ÙÜa@ pbáÅå¾a@ ò†bÔ@ ça@ ‹rØc@ íšíiì@pb

@µy@ ãa‡–@ ãbÅåÜ@ öþáÈì@ïaíu@ ÞáÉm@ oäbØ@Üa@ ‹–båÉÜa@ ÞØ@ çíà‡ƒnî@ @ âéi@ aˆhÐ@ óïÑåÜa@ l‹zÝÜ@ óáØa¾a
@æia@âè†c@„ï“Üa@ßíÕî@ †‡—Üa@ a‰è@Àì@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@ öbà‡i@óƒÝà@âéî†bîa@âé›Éi@çc@âÌŠì@k–bå¾a@ôÝÈc@âèíáÝì

ðäaŒŠbjÜa@çbárÈ@„ï“Üa@Z@çb¾‹i@À@îí›È@æà@Þv‚c@ðäa@æ¿@çb¾Üa@À@öb›Èc@äbu@¶a@‡èb’a@báåïy@çbn†‹Ø
@líåu@À@óî†‹ÙÜa@óÐbz—Üaì@óïäíîÑÝnÜa@wàaÜa@Þi@ÚÜˆ@ßíÕî@ÂÕÐ@âè†c@„ï“Üa@ïÜ@ LßbÑäýa@pbïÝáÈ@À@ aíØ’a

@oÑÝc@báØ@ÚÜˆ@À@kjÜaì@Lïaí§aì@öþáÉÜa@öýüè@béÝn±@Üa@ób¨a@Øa‹¾a@æÈ@bïàíî@t‡znm@çbn†‹Ø@bÕib
@µïàþýaì@µïrÉjÜa@ôÝÈ@ïÜ@óî†‹ÙÜa@ò†bïÕÜa@†bánÈa@À@ðÝu@a‰èì@Lò†bïÕÜaì@kÉ“Üa@µi@báïÐ@oà‡Éäa@‡Ô@óÕrÜa@çc@íè
@kÉ“Üa@ óî‹¨@ óî†bÉ¾a@ pbÈbá§aì@ pbøÑÜa@ ÞØ@ ôÝÈ@ Þi@ ý@ kzÐ@ LŠíjÕ¾a@ïÐíÜa@ ãbÅåÜa@ öþáÈ@ æà@ µïÈíï“Üaì

@ôÝÈ@†bánÈýa@¶a@‹àýa@Þ–ì@ôny@Lñ†‹ÙÜa@À@aíÈbiì@aì’a@æî‰Üa@æà@ëÌì@æî‡Üa@Š‡i@þ–@ßbràc@µïÜì†@ò‹b
@bjî‹Ô@aíÝÕnåïì@Lóî†‹ÙÜa@óï›ÕÜa@À@ù“Üa@Ñä@çła@çíÝáÉîì@bÕib@líÉ“Üa@bîb›Ô@æà@bèÌì@óïåïÝÑÜa@óï›ÕÜa

‹yýa@ µïå íÜa@ bàc@ Lóî†‹ÙÜaì@ óïåïÝÑÜa@ óï›ÕÜbi@ aì‹ubm@ báØ@ béi@ aì‹ubnïÜ@ õ‹‚c@ óï›Ô@ ¶a@@ ‡ÕÐ@ †‹ÙÜa@ Ša
æî‹ÙÑ¾a@èb“à@æà@aíäbØ@íÜì@ôny@âbáèg@NNNN@óÕrÜa@ã‡È@Šb“näa@À@óïÑåÜa@l‹¨a@w÷bnä@æà@óvïnä@çbØ@ÚÜˆ@ÞØì

@êuíi@Þ‚a‡Üa@À@æî‡àb–@aíÜaŒ@bàì@aíäbØ@æî‰Üa@âè@†‹ÙÜa@Ša‹yýa@µïå íÜa@çc@Êà@LóïÕïÕ¨a@êma†bïÔì@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Übi
@xŠb©a@Àì@‡÷bjÜa@ãbÅåÜa@ìåÜa@ßþ‚@Šbéä@ÞïÜ@óïäbîÜaì@óïÙî‹àýa@paŠbÑÜa@ãbàc@ãbÉÜa@æÈ@aíi‹šc@æî‰Üa@âè

@Šaˆe@‹é’@À@ñ†‹ÙÜa@ðäíïÝ¾a1991@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@ˆbÕäaì@Þ‚‡nÜa@À@óïäbîÜaì@óïÙî‹àýa@paíÕÜa@aìuc@æî‰Üa@âèì@
‹Ø@ âÝÈ@ µÉÐaŠ@ bÙî‹àaì@ biìŠìc@ ËŠaí’@ À@ âéma‹èbÅàì@ âéÝ÷bŠ@ ßþ‚@ æà@çíš‹Énî@ aíäbØ@ ñ‰Üa@ oÔíÜa@ Àì@ çbn†

@µàdm@À@Þ›ÑÜa@ båÜ@ †íÉîì@ LêÉÐŠ@ çíÉåº@ aíäbØ@ bà‡åÈ@ çbn†‹Ø@ âÝÈ@ ÊÐ‹ä@ båØ@ båäÿ@ óî†‹ÙÜa@pbáÅå¾a@paöa‡nÈfi
@ÖÕ¥@báåïyì@Lðšb¾a@ç‹ÕÜa@óîa‡i@À@†‹ÙÜa@ò†bÕÜa@âÅÉà@béjÝ @Üa@óîbá¨a@ÚÝm@çbn†‹Ø@líå§@óïÜì‡Üa@óîbá¨a

ñ‰Üaì@âéáÝy@bî@‡é“nä@ÚÝuc@æà@âéäbÜ@ôÝÈì@ aì‡é“na@æî‰Üa@ ê÷a‡é’@âénà‡Õà@Àì@êÝØ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@âÝy@íè@
çbn†‹Ø@@NNN@ò†bÔ@çc@ýg@L×íjà@Ì@ðÜì†@Ò bÉm@À@µyŒbåÜa@†‹ÙÜa@µîþà@ò‹—åÜ@bémaíÔ@bÙî‹àaì@bïäbî‹i@oÝŠcì

“¾a@ãíïÜa@ÚÜˆ@À@óî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@çþÈg@ß‡i@óî†‹ÙÜa@pbáÅå¾a@a‰è@ôÝÈ@aí›Ôì@µy@ãa‡–@aíÝjÔì@†a‡Íi@¶a@aíjèˆ@†íé
ñ†‹Ø@çíïÝà@Ò—ä@æÈ@ÞÕî@ý@bà@ÞmbÔì@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@Šau@æà@óÝjÕi@ðÜì‡Üa@Ò bÉnÜaI@NNN@kÉnm@‘bä@Þr¾a@ßíÕî@báØì

ÞØdm@ ‘bäìH@‡ÕÉm@ óî†‹ÙÜa@ ò†bïÕÜa@ ‡èb“ä@ LkÉ“Üaì@ ò†bïÕÜa@ µi@ báïÐ@ oƒ‹m@Üa@ óïÑåÜa@ òía@ ‹èbÅà@ æàì@ L
a@óa‹¨bÐ@ñ†‹ÙÜa@âéjÉ’@Êà@çíÉán°@báåïy@âéåÙÜì@Lóa‹y@çì‡iì@çbn†‹Ø@Þn¥@Üa@ßì‡Üa@óÐbØ@À@pbÈbánuý
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@óÕrÜa@ ã‡È@Éî@ a‰èì@ Lóa‹zÝÜ@ óïiìŠìýa@ pbØ‹“Üa@ æà@ ò‹udnà@ óa‹y@ çíÙm@ çbïyýa@Éi@Àì@ óÑÈb›à@ çíÙm
Ö¢@ëíÐÔg@bà@öa‹u@æà@âéåà@êàbÕnäa@æà@bÐí‚ì@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Übi@æà@ßþnyýbi@Š‡ÕÜa@ëþnia@ñ‰Üa@µÙ¾a@kÉ“Üa@a‰è@

çbàýa@‹i@¶a@êÝ–ím@ó—Ý¬@óïàíÔ@ò†bïÔ@æà@êà‹yì@LµÑÝƒnàì@µ“yínà@µÝn«@ÞjÔ@@N 
@Þuc@ æà@ õ‹‚c@ óÈíáª@ñc@ Êà@ ÞàbÉnm@ báØ@ ñ†‹ÙÜa@ ðàíÕÜa@ ‹ÙÑÜaì@ Ša‹yýa@µïå íÜa@ Êà@ óî†‹ÙÜa@ pbáÅå¾a@ ÞàbÉnmì

kØ@ôÝÈ@ÞáÉÜbi@LbéibÉïna@ó©a@ë‰è@æÙÜì@wîŠ‡nÜbi@óÈíáa@Þáª@kØ@À@béåà@þàc@óÈíáa@ÚÝm@æà@‹–båÈ@
@æà@ bïàíî@‡Üíîì@êÝØ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“ÝÜ@ÚÝà@ñŠ‹znÜa@‹ÙÑÜa@çÿ@LñŠ‹znÜa@ðàíÕÜaì@ íÜa@‹ÙÑÜa@À@bè‰ïÑåm@æÙº@ý

a@ýa@õ‡ya@æÈ@Éî@‹ÙÑÜa@a‰è@çÿ@Lñ†‹Ø@ÞÑ @ÞØ@ò†ýíi@‡Üíî@‹ÙÑÜa@a‰è@L‡î‡u@ðèì@óïäbäýa@ò‹ÑÝÜ@óïï÷‹Ü

@ãbÈ@ßþƒÐ@Lóî‹¨a2007@ŠþØì@óïäbáïÝÜa@ç‡à@À@ò‡î‡È@óîèb»@pbšbÑnäa@çbn†‹Ø@líåu@À@oq‡y@ë‡yì@
@âénäbi@ aì†‹îì@pbáÅå¾a@ ò†bÔ@ÖïÑnî@ a‰jyì@Lóî†‹ÙÜa@pbáÅå¾a@óbï@‡š@oäbØ@ béÝØì@ bèÌì@ ò‹ÕÈì@êvjÝyì

É“Üa@ßbàc@æÈ@‡Énjm@báåïy@Üa†bÐýaì@†bÑÜa@æà@lÕm@ðÙïmbàímìc@ÞÙ“i@béähÐ@ßþÕnýaì@óî‹¨a@À@kN@ @

@‹–båÈ@ÉjÜ@êáïÅåm@À@ðäbn†‹ÙÜa@ íÜa@†b¥ýa@óÜbánhÐÚîˆbØ@‹áÈ@ãŒþ¾aì@Ùïi@íØ’@‹Èb“Üa@ò†bÜa@Þrà@
Üa@ ð a‹Õº‡Üa@ l¨a@ óÜbána@ÚÜ‰Øì@ LâèÌì@ ‡ïÑ¨a@ Ší—åà@ ßa‹å§aì@a@Òï@ ãŒþ¾aì@êáïÅåm@À@ðäbn†‹Ù

@‹–båÈ@ÉjÜÚîˆbØ@‡ïé“Üa@óÝ÷bÈì@âî‹Ø@ãŒþ¾a@‡ïé“Üaì@çaí’@ãŒþ¾aì@æî‹Øe@îÈ@a@‡jÈì@îÈ@ê¼@ò†bÜa@Þrà@
@ÚÝà@íè@oÑÝc@báØ@‹ÙÑÜa@ a‰è@çÿ@LñŠ‹znÜa@ðàíÕÜaì@ íÜa@‹ÙÑÜa@lbÉïna@ a‡ic@ÚÜ‰i@æÙº@ý@âèÌì@bÌe@bnÐ

‡î‹î@ñ‰Üaì@êÝØ@ñ†‹ÙÜa@kÉ“ÝÜ@æà@‹–båÈ@öbánähi@êibÉïna@æÙº@ýì@LóîŠ‹¥@óïàíÔ@ÒÔaíà@‰ƒnî@ça@k°@êibÉïna@

ÚîˆbØâèÌ@ìc@Ûíbi@ìc@N@ @
@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@‹²@ça@ÞjÔ@ñŠ‹znÜa@ðàíÕÜaì@ íÜa@‹ÙÑÜa@jm@¶a@òíÈ‡à@çbn†‹Ø@líåu@À@óî†‹ÙÜa@pbáÅå¾bÐ

@ãbÉÜa@‰åà@êÜ@óybn¾a@õÙÜa@óïÜì‡Üa@ó–‹ÑÜa1991jÔì@óïÜbnÜa@paí©a@ˆb¦hi@çaìÿa@paíÐ@ÞZ@ @

1N @ðÔbiì@ÛíØ‹Ø@À@öbnÑna@ãbïÔ@çd“i@ðÔa‹ÉÜa@Šín‡Üa@‰ïÑåm@ã‡Éi@‡yaì@käbu@æà@óïÔa‹ÉÜa@óàíÙ¨a@ãbïÔ@‡Éi

@ ãbÈ@ óîbéä@¶a@ bè—à@ ‡î‡znÜ@ óïäbn†‹ÙÜa@ Ö bå¾a2007@Šín‡Üa@ ‰ïÑåm@À@Ö¨a@ çbn†‹Ø@ âïÝÔa@ ðÉî@ L
Ö bå¾a@óÐbØ@âšì@ðÔa‹ÉÜa@bémaŠa†aì@óá÷bÔ@óî†‹ÙÜa@ óî‹rØýa@ßam@ bà@Ö bå¾a@ ë‰è@ðÑÐ@ LòíÕÜbi@óïäbn†‹ÙÜa@

@paíÕÜa@ça@ôny@óïäíäbÔ@béäÿ@òí©a@ë‰è@Êåà@ôÝÈ@õíÕm@ý@óïÔa‹ÉÜa@óàíÙ¨a@çaì@Lò‹¨a@pbibƒnäýbi@óî†‹Ø
béïÑÙm@líå§aì@ÂíÜa@À@béj÷b—áÐ@çbn†‹Ø@À@ò‡î‡u@óéju@|nÐ@æÈ@òubÈ@óïÙî‹àýaN@ @

2N @Ûbåè@óî†‹ÙÜa@pbáÅå¾a@ðÜìüà@Éi@öbÈhi@ïÜ@çíÙî@ a‰èì@çbn†‹Ø@öauc@ðÔbi@À@óî†‹ÙÜa@óØ‹¨a@âÈ†
@æà@öauc@Þn¥@Üa@ßì‡Üa@çÿ@Lçbn†‹Ø@öauc@ðÔbiì@çbn†‹Ø@âïÝÔg@µi@uíÜ@‹u@öbåi@Þi@âèaŠ‡Üa@Éi

‹u@öbåji@oàbÔ@ça@çbn†‹Ø@líåu@À@ñ†‹ÙÜa@âÙ¨a@ñ†bÉm@çbn†‹ØâÕm@@ãc@uíÜ@N 
3N @‹²@çc@ ÊÔín¾aì@ LóïÔa‹ÉÜa@l‹¨a@Þuc@æà@ ë‡ÉÕà@Ýi@ðäí @‡ïÜa@ óïäbîÜa@ óàíÙ¨a@ï÷Š@ ‹‚@ça@‡Éi

@ò†bïÕÜa@ôÝÉÐ@L×a‹ÉÜa@æà@báémaíÔ@lbzähi@çíjÜbî@µïäbîÜaì@çbÙî‹àýa@çÿ@ÚÜ‰Ø@ë‡ÉÕà@•íi@xŠíu@‡ïÜa
ßì‡Üa@ Êà@‘íÝ§a@ çbn†‹Ø@líåu@À@ óî†‹ÙÜa@ojzäa@ aˆa@ báïÐ@ bénîb¼ì@ óî†‹ÙÜa@ óïÜaŠ‡ïÑÜa@ oïjrmì@ õÙÜa@

@ çła@ æàì@ Šíàýa@ kïm‹m@ k°@ bè‡åÈ@ LóïÜaŠ‡ïÑÜa@À@ Ša‹ánýa@ çíïÔa‹ÉÜa@ ÐŠì@ ×a‹ÉÜa@ æà@ bémaíÔ–@öa‹’@À
béïÝÈ@êØ‹á“ïjÜa@kîŠ‡mì@óîí§a@pa†b›¾aì@pa‹÷bÜaì@pbibi‡Üa@M@aˆa@êäÿ@Lóî†‹ÙÜa@óÜì‡Üa@çþÈa@Þuc@æà@@

@æà@aíjzäa@ça@‡Éi@çbÙî‹àýa@çÿ@‹Ñ—Üa@çì†@bà@¶a@Þi@‹Ñ—Üa@óÕä@¶a@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@†íÉî@æÝÐ@ãíïÜa@ÚÜˆ@ânî
@æà@âÝÉm@óî†‹ÙÜa@ò†bïÕÜaì@‡Éi@æÈ@íÜì@ôny@×þ ýa@ôÝÈ@õ‹‚c@ò‹à@ãbånïÑÜa@óÜdà@À@aì‹ÙÑî@æÜì@@ãbånïÑÜa

óbïÜa@À@†Šaì@ù’@ÞØ@êäc@béiŠb¤N 
4N ïÝÔa@óàíÙy@ôÝÈ@ãíî@öbà@ÞÉu@çbn†ŠíØ@â20@ÞÈb“à@LŒìŠíåÜa@ÞÈb“à@LÞÈb“¾a@ßbÉ’fi@öbà@ãbÈ@ÞØ@æà@Šaˆe@

@bÉÜaì@ biìŠìc@ À@ ™b‚@ ÞÙ“iì@ çbn†‹Ø@ öauc@ ÞØ@ À@ Þi@ çbn†‹Ø@ líåu@ À@ ïÜ@ Lóî‹¨a@ ÞÈb“à@ LaìbØ
æ®@båÜ@ójåÜbiì@Lóî†þï¾a@óåÜa@‘cŠ@pýbÑnya@À@bÉÜa@ÞÉÑî@báØ@Âj›Übi@LðuŠb©a@ïÜ@ ŒìŠíåÜa@ †‹ÙÜa@

ßþÕnýaì@óî‹¨a@@Ïìi@‡ïÈì@çbïÍÜa@‡š@†a‡¨a@aìbØ@òŠíq@‡ïÈ@íè@Þi@kzÐ@óî†‹ÙÜa@óåÜa@‘cŠ@‡ïÈ@@@N 
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@aíjnÙî@ ça@æî‹‚ła@æà@ íuŠcì@ Lçła@¶a@óî†‹ÙÜa@ óÜì‡Üa@ óàbÔa@ Ênä@@ aˆb¾ì@ óïÑåÜa@ óÜb¨a@ ë‰è@æÈ@knØc@ðäa
biì@õ‹‚c@‹Åä@pbéuì@âéî‡Ü@b·‹Üì@óÉibä@pa‹îm@ÞjÔc@ý@ÙÜì@LÞ¨a@‡−@ÓíÐ@kjÜa@Âj›Übi@båÐ‹È@aˆa@óîbéåÜ
bèa‡ya@‹Ø‰mcì@Lî‹à@ßbï‚@æà@Z@óÜì†@âïÕî@ça@Êïnî@ý@çbn†‹Ø@líåu@çdi@ç‹Ô@Ò—ä@æà@‹rØÿ@çíÜíÕî@ aíäbÙÐ

†‹Ø@ça@bä‡èb’@pbïåïÉnÜa@À@bååÙÜì@LðuŠb©a@bÉÜa@¶a@Öî‹ @êÜ@‡uíî@ýì@L‹–b«@êäÿ@béÑä@ðè@oäbØ@çbn
@æà@êÐí¦@ðØÜa@ËbÐ‡Üa@‹îŒì@ñ‡jî@†‡—Üa@a‰è@Àì@Lðäbn†‹ÙÜa@ÞïÝ©a@âïèa‹ia@Éà@æà@òŠìba@ßì‡Üa@ÞÙÜ@bÕî‹ 

bÕî‹ @ñ“î@ça@Êïnî@ßìjÜa@ÚÝº@æà@ça@ðØÜa@‹îŒíÜa@ßíÕïÐ@Lçbn†‹Ø@líåu@À@óî†‹Ø@óÜì†@ãbïÔN@ @
ó–þ©a@ @

Üa@óîèbá§a@pbšbÑnäýa@ça@ãbÈ@çbn†‹Ø@líåu@À@óî†‹Ù1991@ãbÈ@çbn†‹Ø@l‹Ì@Àì@2004@óÕrÜa@p†bÈc@‡Ô@
@Þn¥@Üa@ ßì‡Üa@ ÞjÔ@ æà@ †‹ÙÜa@ ‡š@ óéuí¾a@ óïÑåÜa@ l‹¨aì@ óÍà†ýa@ ÞÌì@ †‹ÙÜa@ óïÉjm@ pbbï@ çdi@ Þàýaì

à@ ñ†‹ÙÜa@ kÉ“Üa@ ça@ âéäaíÈa@ çbn†‹Ø@ ðÝn@µjmì@ LÞjÜa@ ñ†‹ÙÜa@ båjÉ’@ ôÝÈ@ ‹qüm@@ Lçbn†‹Ø@‹šbyì@ ÆÕïn
óÜb«@ý@óîŠ‹¥@óïàíÔ@ÒÔaíà@ójyb–ì@òöíÑØ@óî†‹Ø@ò†bïÕiì@óà†bÕÜa@ó–‹ÑÜa@™bånÔfiN@ @

MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@M@MM@ @
  !..ليبقوه أسير الممارسات الشوفينية أم !!.  األذية عن شعبنا يبعدوالكي 

  
 محمد سعيد آلوجي

كاد يصل إلينا عدد جديد من نشرات الديمقراطي إال ويكون قد تصدره مقال افتتاحي يهدف إلى اإلحباط والفت من عزيمة أبناء ال ي
آتحذيرهم من تنظيم أي عمل احتجاجي يوجه ضد الممارسات الشوفينية للنظام السورية، أو التقليل مما آانوا قد حققوه في . شعبنا

سواء أآان لسبب أم بدونه، وآأن ذلك هو جزء من منهجية القيمين عليها بغية المحافظة .  واالستهانة بهاانتفاضتهم اآلذارية المجيدة
  .على بقائهم على الساحة الكردية وضمن معارضي الحرآة الوطنية في البالد

م غيرها دون أن يعترض ومن المؤسف حقًا أن يستمر أهل الديمقراطي في توزيع مثل تلك المقاالت من خالل نشراتهم  الدورية أ
تحت حجج عدم إرجاع المهاترات إلى الساحة النضالية الكردية والتي ال يستفيد منها ( سبيلهم أي تنظيم من تنظيماتنا الكردية 

عن تقديم الخدمات للنظام  عن أعمالهم ) أي جماعة الديمقراطي(في الوقت الذي ال يتوانى أولئك . سوى أعداء شعبنا آما يدعون
بخالف المتمثلين في جبهة التنسيق الكردية والذين وضعوا الحقًا ضمن مرمى السلطات، وُرفض طلبهم فيما بعد لالنضمام . )تلك

وآأن معارضة الديمقراطي بحد ذاته قد أصبح خطًا  وال ُيستبعد أن يكون قد تسبب الديمقراطي في ذلك. حتى إلى إعالن دمشق
 نجد هناك من يساند بقاءهم ضمن الحرآة النضالية الكردية ال بل وُيشرآونهم في معالجة وبالمقابل!!.. أحمرًا ال يمكن تجاوزه

  .القضايا العامة والتي تصب معظم نتائجها في مصلحة النظام البعثي وتحسين صورته
يف الناس والحط من وهو تخو(هذا وال بد أن تساعدهم تلك التحالفات من أن يمارسوا نفس تلك األساليب المقيتة التي تمرسوا فيها 

وفي ظروف الحقة ضمن عموم الحرآة الوطنية في ) معنوياتهم آي ال يقاوموا المظالم المطبقة بحقهم من قبل النظام السوري 
ال سيما وأنهم قد وصلوا إلى سدة األمانة العامة إلعالن دمشق بعد أن أزاح النظام عن طريقهم بعضًا ممن آان ُيعوُل عليهم . البالد
 ورفاقها الذين اعتقلتهم السلطات في الدآتورة فداء الحوراني يسيروا بالمعارضة السورية إلى األمام في خطوات الحقة آأمثال من أن

 من أن يعلي آرسي الرئاسة فيها ولو يمقراطي حرًا طليقًا ليمكنه آنائب لرئيس إعالن دمشقد وترآت سكرتير الآانون األول/ ديسمبر16
  ..!! آخر فيحول اإلعالن شيئًا فشيئًا من إعالن للمعارضة إلى إعالن موال للنظام بشكل أو بأخرمؤقتًا أو إلى إشعار

 إن تعرض الحميديين باستمرار لكل فعل منظم ُيستهدُف به النظام السوري تحت حجج عدم استفزاز السلطات السورية أو لكي ال 
ال بالتضحية . فة السلطة، وآأن الحقوق المغتصبة تسترد باالستجداءيتعرض شعبنا آما يقولون ألذية الشوفينين المتنفذين إلى د

حيث لم يكن شعبنا في يوم من األيام بمنأى . والنضال، وال بد أن التزامهم بذلك النهج يقربهم إلى المواالة أآثر منها إلى المعارضة
ارساتهم العنصرية إال ألهم أن يتخلوا عن مبادئهم عن مضايقات النظام األمني السورية لهم، ولن يستطيع أن يبقى في مأمن عن ُمم

  .حيث أن في ذلك نهايتهم، وهو بنظرنا ما يسعى إليه أولئك. القومية والوطنية
 2004آإشارة منهم إلى انتفاضة شعبنا في آذار . في آل وقت) الفتنة(هذا وقد نرى  هذه الجماعة تعاود تكرار توزيع مصطلحهم 

ًا إلى تمويه مصطلحهم هذا بعبارات مبهمة عندما يشعرون بإحراج شديد من منتقديهم ليقولوا بأنه آان وإن آانوا يلجؤون أحيان(
، ونراهم ال يتوانوا أن )هناك من خطط إلى إحداث فتنة بين العرب واألآراد في إثارة تلك المشاآل آكلمة حق يراد بها باطًال

. مصممون على أن ال يترآوا مقدسًا لنا لنفتخر به، أو رمزًا نشير إليه في نضالنايوردوا تلك العبارة في آل نشراتهم تقريبًا وآأنهم 
حتى أنهم تعرضوا للشهيد الشيخ محمد معشوق الخزنوي بأشكال عديدة ال تليق بشهادته، وقد ال يخلو قصدهم من أن يرسخوا 

  .فاضةمفهوم الفتنة في أعماق أبناء شعبنا بدًال من المعاني الخالدة لمفهوم االنت
لكي  "هذه العبارات تحت عنوان .   من نشرة الديمقراطي507وبإمكاننا أن نقرأ لهم عن ذلك ما أوردوه بدون أية مناسبة في العدد 

وآأن هذا ) آسر حاجز الخوف(فإخراج الناس إلى الشوارع والساحات بمناسبة مقنعة أو بدونها بذريعة  -". نبعد األذية عن شعبنا 
بمثل هذه األساليب ألن ، وقضيتنا من أن يكسر في القامشلي تحديدا دون  سائر المدن السورية بما ال يخدم شعبناالحاجز البد له 

، إلى جانب أن األوساط وبلدناهذه األمور سرعان ما تخرج عن السيطرة وتتحول إلى شكل من أشكال الفتن التي تضر شعبنا 
فإن ..ـ.ألشكال النضالية إلى ما يناقض مصلحة شعبنا وقضيته وهي بارعة في ذلكالشوفينية تملك من الوسائل ما يكفي لقلب هذه ا
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 ، وقامت بتحريض عمالء لها لينظموا 2004آانت السلطات السورية قد خططت لتنفيذ مؤامرة ضد أبناء شعبنا الكردي في آذار 
ويتعرضوا من خاللها إلى مقدساتنا ورموزنا، ) علمًا بأن السلطات تحرم تنظيم المسيرات في سوريا(مسيرات داخل مدينة قامشلوا 

ويتحرشوا بأهالي مدينتنا تحت سمعهم وبصرهم، ويقتلوا ثالثة من أطفال المدينة على أرض الملعب البلدي لكرة القدم لتنضم إليهم 
ل المواطنين الحقًا وينهبوا فيما بعد السلطات األمنية السورية بشكل مباشر بقيادة محافظ الحسكة سليم آبول فيتمادوا جميعًا في قت

عضو المكتب السياسي للتنظيم .....) الغير(ليشترك من جانب آخر السيد . أموالهم وينتهكوا حروماتهم ويملئوا السجون منهم
أي (حتى أنه طلب منه أن يزآيهم . في حفل توديع الطاغية سليم آبول ليطري عليه بأحسن آلمات الوداع) اسماعيل خلو(الحميدي 

. عند لقائه بالرئيس بشار األسد وليشهد عنده لهم بأنهم بريئين من آل ما جرى في قامشلوا آنذاك)يزآي جماعة الديمقراطيأن 
فإن آانت فلماذا ال يتجرؤون على تحديد من خطط لها أو حرض عليها أو نفذها بدًال .!!.. ويسمون آل ما جرى بالفتنة ؟؟.!! ؟؟

  .وبأحسن أداء بروتوآولي....) وق(تها بكل من أن يشترآوا في توديع رأس حرب
  

معتبرين أن ما يقومون به هو . عن ممارسة تلك السياسة الممنهجة المتخاذلة) حتى اآلن(وال يمكننا هنا إال أن نجزم بأنهم راضون 
نا وحكمتهم في منع بأنه لوال تهدئتهم ألبناء شعب. السيد عبد الحميد درويش ليقول(حيث يكرر ذلك رأس سلطتهم .  إنجاز آبير

المتهورين من ممارسة أعمال عدائية ضد السلطات السورية الشوفينية لما آنا سنرى اليوم من يعيش من أبناء شعبنا على هذه 
، وقد تجدهم يوردون فيما بين تلك الجمل التي يتعرضون بها إلى مقدساتنا عبارات ملغزة عن جهة غير محددة من ).األرض

 بل على العكس تستغلها الجهات الشوفينية "والهم هذه العبارات التي نوردها آما أوردوها هم في نفس المقال النظام ال تتعدى أق
 )بحق شعبنا العنصرية ها تنظيم المسيرات واألعمال االحتجاجية الموجهة ضد ممارساتوالقصد هنا بأن السلطات سوف تستغل(

أسلوب طعن بسيط غير مباشر " (  من األذى به ورفع وتيرة االضطهاد بحقهإلضفاء طابع االنعزالية على شعبنا وإلحاق المزيد
وآأن السلطات السورية لم ) بحق جهة غير محددة من السلطة المتصاص نقمة الناس وتجنب انتقاداتهم، وترهيب فظ من السلطات

وطنات ضمن المناطق الكردية أم أنها لم تبني عشرات المست.  مواطن آردي400.000تتسبب في سحب الجنسية من أآثر من 
أو بأنها لم تجرد أآثر عشرة آالف عائلة آردية من أمالآهم وأراضيهم التي آانوا يستثمرونها . بهدف تغيير طبيعتها الديموغرافية

م بحك(والذين قد بلغ عدد المتضررين منهم حتى اآلن أضعافًا مضاعفة . 1967 ـ 1966فقامت بتنفيذ ذلك منذ عام . أبًا عن جد
أم أن تلك السلطات لم تكن السبب في خفض معدل إفقار ).  سنويًا في سوريا% 2،5التزايد الطبيعي لتعداد السكان والذي يبلغ 

آما ورد ذلك في تقارير اللجان الدولية للتنمية عن مناطقنا والتي تعتبر أغنى المناطق السورية على % 60شعبنا إلى ما دون 
آل ذلك بقصد أن يترك شعبنا أراضيه بحثنًا عن مصدر رزق .. إلخ..ل والغاز والحبوب واألقطان اإلطالق من حيث وجود البترو

  .له
لعلهم يقصدون !!... بأنهم يقودون تنظيمًا آرديًا معارضًا) أي الحميديون(والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة ؟؟ لماذا يدعي أولئك 

تهدُف به المخططات السلطوية الجائرة، ومقارعة األحكام العرفية المفروضة بأنهم يقودون تنظيمًا يعارض آل توجه تصعيدي ُيس
  ...على البالد منذ أآثر من أربعين عامًا وانتهاك حقوق اإلنسان والتفرد بحكم البالد من قبل البعث الحاآم

طاعوا أن يجعلوا من قضية فهل بات علينا أن نتخذ من الكينيين األفارقة حاملي الفؤوس والرماح قدوة لنضالنا والذين است
  .انتخاباتهم الداخلية قضية دولية

أم علينا أن نقتدي بالحميديين الذين لم يترددوا لحظة عن تنظيم دبكات الرقص دعمًا لحملة الرئيس بشار األسد االنتخابية الرجل 
ويعلمون جيدًا . رشح لرآسة الجمهوريةاألول في السلطة السورية وهم يعرفون جيدًا بأن السلطات السورية لم تسمح لغيره بأن يت

  ...بأنه أول من يتحمل آامل المسؤولية عن تبعات اضطهاد شعبنا الكردي ومعاناته ومعاناة أشقائنا العرب
13.01.2008  

  
 الحقد اإلقليمي على آوردستان

Azad berazî  
 العراق بحجة الهجمات التي تتعرض لها ترآيا من قبل –من جديد عادت اآللة العسكرية لقصف مناطق آوردستان 

بعد مقتل خمسة عشر جنديًا ترآيًا في شرناخ في قلب آوردستان ترآيا  )  (PKKعناصر حزب العمال الكوردستاني 
 آم ، و بعد إقرار لجنة العالقات الدولية في الكونجرس األمريكي لإلبادة 100التي تبعد عن الحدود العراقية حوالي 

التي تعرض لها  األرمن في الربع األول من القرن العشرين على يد العثمانيين األتراك ، مما أثار حفيظة القوى و 
األحزاب الترآية و شعورهم بالمساس باألمن القومي الترآي و هذا ما ترجمه واقعيًا تصويت البرلمان على منح الحق 

و )) ضربيتين في الرأس توجع ((  الترآية ، فكما يقال -راقية لحكومة أردوغان بإجتياح الحدود الكوردستانية الع
تصريحات قائد القوات البرية الترآية بأنه سيزيد الخسائر األمريكية في العراق أضعافًا و أضعاف مما دفع األمر إلى 

* ا ما تسمىتأزيم الوضع على الحدود الكوردستانية على إثر إفرازات الظروف الداخلية و الخارجية التي تمر به
  .بترآيا 

انطالقًا من الوضع الداخلي لما تسمى بترآيا و ما جرته اإلنتخابات األخيرة من نتائج أدت إلى استالم حزب العدالة و 
التنمية المحسوب على التيار اإلسالمي رئاستا الوزراء و الجمهورية بعد أزمة سياسية تمثلت بألية إنتخاب رئيس 

و التي مثلها في الطرف اآلخر العلمانية المتمثلة بالقوى القومية الترآية المتشددة من الجمهورية أستغرقت ألشهر 
جماعة العمل القومي الترآي برئاسة بهجت بقجلي و حزب الشعب الجمهوري برئاسة دنيز بايكال وريث األتاتورآية 

القوى القومية من حيث حمايتها ألمن في البالد ، فهكذا أصبح حزب العدالة و التنمية في مرحلة اختبار و محط أنظار 
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القومي الترآي و مصالحها اإلستراتيجية ، فجاءت الفرصة المناسبة آي تقدم العدالة و التنمية شهادة حسن سلوك 
لتلك القوى آي يأمنوا جانبها و إخالصها لما ُذآر سابقًا ،لذلك نرى حدة المبالغة الشديدة في تعاملها مع موضوع 

ليس بجديد و  ) PKK( ردستاني اآلن على الرغم بأن المسألة ليست جديدة على البالد ، فملف حزب العمال الكو
خاصة أن زعيم الحزب معتقل في سجن إيمرالي مما أدى إلى إضعاف حزب العمال سواء على المستوى السياسي و 

ة و األوربية و اإلقليمية  فأآسب العسكري ،  وما زاد من إرتياح ترآيا هو إدراج الحزب ضمن قائمة اإلرهاب اإلمريكي
ترآيا نوعًا من الطمأنينة لما آلت إليه األوضاع و إن لم يكن الحسم نهائيًا لصالحها و خاصة بعد أن جربت ترآيا آل 
الوسائل للقضاء عليه و فشلت ، فإذًا آان البد من المنطقية أن يدفع الفشل الترآي لحل القضية سلميًا عن طريق 

وى الكوردستانية المعنية بشمال آوردستان ، و قد ُهيئت الظروف لذلك ألآثر من مرة من قبل الطرف الحوار مع الق
الكوردي بعد إعالن المتعدد لوقف إطالق النار ، ولكن المتتبع لسياقات هذه المرحلة يستنتج أن ال ترآيا راغبة بحل 

الضغط عليها للسير في طريق الحوار  والسالم مع القضية الكوردية سلميًا و ال القوى الدولية بمنظماتها راغبة ب
الشعب الكوردي على غرار ما تمارسه هذه المنظمات من نشاطات في مختلف المناطق المتوترة في العالم التي تشتعل 
فيها األزمات فتسعى تلك المنظمات جاهدة لنزع فتيل األزمة و عقد مؤتمرات دولية برعاية منظمات دولية و على 

نظمة األمم المتحدة إليجاد حلول ُمرضية لكل األطراف المعنية آدارفور على سبيل المثال ال الحصر ، أما إذا رأسها م
تعلق األمر بأي منطقة أو جزء من أجزاء آوردستان تجف عقولهم المبدعة من الحلول و ُتعمى عيونهم و ُتصم أذانهم 

.  
عد الحليف االستراتيجي الوحيد ألمريكا حتى و صل األمر أما على الصعيد الخارجي بدأت ترآيا تشعر بأنها لم ت

بالمسؤولين و السياسيين األتراك بتصاريح حول بيع األمريكان لترآيا لصالح حلفاء استراتيجيين جدد و خاصة بعد 
يكية عدم قبول البرلمان الترآي للتصويت لصالح إستخدام القوات األمريكية لقاعدة انجرليك ، مما آلف القوات األمر

خسائر مادية إضافية عدا بقاء الجنود لعشرات األيام على متن البارجات العمالقة دون أن تطئ أقدامهم اليابسة مما 
أجبر أمريكا إلى تغير مخططاتها فأبقت الجبهة الشمالية بعيدة عن ساحة المعارك التي جرت الحقًا إلسقاط النظام 

ترآي لكوردستان العراق و ذلك على ضوء أطماعها في والية الموصل الديكتاتوري في العراق خشية من اإلجتياح ال
فتصبح عملية إخراجهم الحقًا صعبة جدًا  فذلك  سيعود على المصلحة اإلستراتيجية األمريكية بالضرر، لذلك يتطلب 

ن حماية األمن من الواليات المتحدة األمريكية بحسب وجهة النظر الترآية تحقيق التوازن بين آال الحليفين بما يضم
القومي الترآي ، مما دفع أمريكا المحتلة للعراق إعطاء الضوء األخضر للطائرات الترآية بقصف مواقع حزب العمال 

  . الكوردستاني داخل األراضي آوردستان العراق 
ألمور نحو أمام هذه الظروف و تقاطع العوامل الخارجية و الداخلية و المصالح المتناقضة بين مختلف القوى دفعت ا

المزيد من التعقيد  خاصة بعد أن خلقت أمريكا معالم و مفاهيم سياسية مختلفة في المنطقة عما آان سائدًا قبل دخولها 
إلى العراق و إسقاط النظام العراقي ، مما مهد لبناء جديد للدولة العراقية على أسس فيدرالية مدعومة من قبل الشعب 

ة األولى ومن معظم األطراف الحليفة للقوى السياسية الكوردية من التيار الشيعي الكوردي في جنوب آوردستان بدرج
مما أثار قلق دول الجوار من التجربة السياسية الحديثة في العراق و الخشية من انعكاسها على دولها على الرغم من 

ير القلق آما تثيرها في الوقت  و تشكيل حكومتها فلم تث1992إنفصال المناطق الكوردية عن الحكومة المرآزية منذ 
الحالي وقد يعود السبب إلى المشروعية الدستورية التي منحها اإلستفتاء األخير حول الدستور و تصويت معظم 
الشعب العراقي على الدستور و تأييده لمواده و خاصة ماهو متعلق بالفيدرالية في البالد ، مما منح الحكومة 

تأآيد على حقها في إدارة شؤون آوردستان على أسس دستورية ، و عندما نقول الكوردستانية مشروعية أآثر لل
آوردستان ال نقصد األراضي التي آانت خاضعة للحكومة الكوردستانية قبل سقوط النظام فقط بالمقصود أيضًا 

، ) الخ ......سنجار آرآوك ، خانقين ، ( األراضي الكوردستانية التي آانت خاضعة للنظام أي المتنازع عليها       ك  
  :و الشك أن ذلك سيزيد من حفيظة دول الجوار و خاصة ترآيا و ذلك يعود 

ألطماعها في والية الموصل عمومُا و خاصة آرآوك لوجود النفط بالدرجة األولى و متذرعة بوجود : أوًال  -
  .الترآمان فيها و حرصها على حقوقهم و مصالحهم 

جوار سوريا و إيران على معادة أي مشروع آوردي في العراق لنيل حقوقه اتفاق ترآيا مع دول ال: ثانيًا  -
 لما له من آثار على بلدانهم التي - وضم آرآوك هو دافع اقتصادي قوي للكيان الكوردي المستقل - القومية 

 .تحتوي على األجزاء من األمة الكوردية 
التقاء المصالح الكوردية العراقية و المصالح    و الذي قض مضاجع دول الجوار عمومًا و ترآيا خصوصًا وهو 

األمريكية في العراق مما جعل العالقة بينهما عالقة متينة قد تصل إلى مستوى تحالف استراتيجي و خاصة تعتبر 
آوردستان العراق هي أآثر المناطق استقرارًا و ازدهارًا في العراق و هذا يساعد آثيرًا على تمتين أواصر العالقات 

وردستان العراق و أمريكا على اعتبار أن باقي مناطق العراق تشهد توترًا و صراعات عنيفة تصل في بعض بين آ
المناطق إلى حالة من الحرب األهلية بين باقي فئات الشعب و خاصة السنية و الشيعية منها لذلك من المهم جدًا 

دخل أو اجتياح خارجي ألراضي آوردستان العراق المحافظة على األمن و اإلستقرار في آوردستان العراق و منع أي ت
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و إال سيتحول العراق عمومًا إلى ساحة صراع ستدفع بالمنطقة إلى مصير مجهول و ُستفتح أبواب   يصعب إغالقها 
  .مما يؤزم األوضاع على عموم منطقة الشرق األوسط  و هذا ما ال يخدم أجندة المصالح األمريكية 

   الكوردستانية العراقية ؟–م األوضاع على الحدود الترآية و األن ما الهدف من تأزي
  ؟  ) PKK( هل المطلوب هو حزب العمال الكوردستاني 

طبعًا ال يخفى على أحد حالة العداء التي تكُنها الحكومة الترآية و السورية و اإليرانية للحرآة التحررية الكوردية في 
ثباتات التاريخية التي تدلل على صحة ما ُذآر ، لذلك من الواضح أن مختلف أجزاء آوردستان و لهذا الكثير من اإل

بل هي قضية جزء من أجزاء آوردستان يخطو خطوات رائدة نحو نيل حقوقه  ) PKK( القضية هي ليست قضية 
وردستان المشروعة و العادلة و هذا ما يدلل عليه القصف الدائم من قبل القوات الترآية على الحدود الشمالية إلقليم آ

العراق و عدم الرغبة باإلعتراف بالحكومة الكوردستانية إلى درجة إمتنعها  الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة 
العراقية إذا آانت الحكومة الكوردية ممثلة في الوفد العراقي ، والتضيق و التهديد الدائم باإلجتياح عدا العمليات 

  .ألمن و االستقرار في إقليم آوردستاناإلستخباراتية الدائمة الراغبة بتهديد ا
و أخيرًا المهم ما هو المطلوب آورديًا بالدرجة األولى ؟ فهل نمط العالقات السائدة بين مختلف القوى الكوردية 
مساعدة إلقامة حالة تنسيقية مفترضة لتحقيق أمن و إستقرار إقليم آوردستان العراق بالدرجة األولى و لحاق األجزاء 

آبها ؟ فلألسف معظم القوى الكوردستانية الكبرى تتحلى بعقلية شمولية رافضة اإلعتراف ببعضها أو األخرى بر
باألحزاب األصغر منها ، ففي أفضل األحوال تتعامل مع فصيل تدعمه على آل المستويات بالمقابل أن يعلن هذا التنظيم 

 لها مباشرة  للعمل على خدمة مصالحه في الخضوع له بشكل مباشرأو غير مباشر أو تساهم في تأسيس حزب تابع
الجزء الموجود فيه ، مما يخلق حالة من اإلضطراب مع األحزاب األخرى المتواجدة في نفس الساحة بالتالي إلى 
ضياع حالة التوازن السياسي فينجم عنها مجموعة عالقات السلبية ال تخدم به الجزء المتواجد فيه و ال األجزاء 

 و الشواهد آثيرة و خاصة على الساحة الكوردية السورية فهي أآثر الساحات معاناة من التدخالت األخرى و األمثلة
غير المحمودة من قبل القوى الكوردستانية و باإلضافة إلى التراآمات السلبية الذاتية من تلك التنظيمات مهدت إلى 

ا الوطنية على مستوى السياسة السورية و إضعاف الحرآة الكوردية السورية وجعلها غير قادرة على ممارسة دوره
دورها القومي على مستوى األمة الكوردية  ، و ال ينكر أحد أن القوى الكوردستانية تعتبر سببًا من أسباب تشتت و 
تشظي الحرآة الكوردية ، فأي دور يمكن أن تقوم به حرآة ضعيفة سياسيًا و جماهيريًا على المستوى الوطني و 

علم أن الدول الجوار و ضمنًا سوريا ال تتوانى عن إستغالل أي فرصة للقاء مع الدول التي تضم أجزاء القومي ، مع ال
من األمة الكوردية للتنسيق فيما بينها لضرب أي تحرك آوردي لنيل حقوقه آما هو مفترض على الرغم من الخالفات 

نى عن إستخدام أي حرآة آردية ضد بعضها البعض الشديدة بينهم ، و إن أثبتت الوقائع أيضًا أن هذه الدول ال تتوا
لتحقيق بعض المصالح  و األمثلة آثيرة  لكنهم في النهاية  يتفقون على معاداة حرآة التحرر الوطنية الكوردية في 

  .الشرق األوسط 
لف  لذلك أرى أن وجود حرآات آوردية قوية في أي جزء من األجزاء هي حماية لألمن الوطني الكوردي في مخت

األجزاء ، و هي تساهم أيضًا آعامل لتخفيف الضغط عن أي جزء متوتر ، ألن الحكومات تكون مشغولة بالدرجة 
األولى بالحرآة المتواجدة لديها فيحرمها من التعاون مع الدولة األخرى ضد أآرادها لذلك نكرر إن وجود حرآة 

  . حرآة التحررية الكوردية في آوردستان ترآيا سياسية آوردية سورية حماية ألمن آوردستان العراق و دعم لل
لذلك المطلوب التخلي عن العقلية الشمولية التي ال طائل منها ، و اإلعتراف باآلخر و التعاون معه على أسس قائمة 
على اإلحترام المتبادل بين مختلف الفصائل و القوى الكوردستانية و الكوردية و إحترام خصوصيتها و عدم التدخل 

  . شؤونها خدمة لتحقيق مصالح حزبية ضيقة ال تخدم األمة الكوردية و عدالة قضيتها في 
  

ترآيا جاءت من آلمة ترآي و التي تدل على عرق أو شعب ، فمن السخف إطالق إسم ترآيا على دولة متعددة *  
أصليين أقلية في ما يسمى القوميات و التاريخ الترآي معروف و مناطق سكنهم األصلية معروفة و إن لم يكن األتراك 

بترآيا ، أليس من السخف أن يقال آوردي ترآي أو مقولة ترآي من أصل آوردي و هذا مايذآرنا بمقولة أحمد حاج 
عربي ((  بعد أحداث آذار بمقولة العرب األآراد أو للتهم التي تتهم بها الفرع األمنية و هي – مسؤول سوري –علي 

   )) .سوري متشدد لقوميته الكوردية
×bÑä@âÝÕÜa@À@‡î@Éi@µÑÕr¾aA@@ @

†NíÙåu@æî‡Üa@öþÈ @
@@íÜ@ôny@‹áÕÜbi@béäŠbÕî@çc@òbnÐ@Ö“Éî@æ¾@Ö±@L@béïÝÈ@Þ—±@ôny@ÖÐbåî@çc@píº@ý@ðØ@béÍ›º@óáÕÝÜ@xbn±@æ¾@Ö±

@béjÝÔ@ôÝÈ@ðÜínîì@béj¢@ôÅzïÜ@ÚÜ‰Ø@æÙmAA@ @
c@oïääfia@pbzÑ–@ôÝÈ@êa@‹Ø‰žî@çc@†aŠc@æ¾@Ö±ì@ÊjåÜa@‘cŠ@¶g@kèˆ@ñ‰Üa@ñì‹ÕÜa@Ûaˆ@báØ@ÞÉÑî@ç@H@NNN@I@ôny@béïÐ

@ÚÝm@ênÝÉÑi@Þ—y@bà@íèì@ênî‹Ô@À@‘båÜa@sî‡y@êa@Š‡—nîAA@ @
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@kïÜbÿa@ë‰è@¶g@dvÝî@æà@ÞØ@óïÑäì@ÚÜˆ@âéÐaì@Ší—mc@âÉäNN@ @
@bäì‹Ø‰î@aímbi@æî‰Üa@µÑÕr¾a@ñ‡îc@À@ãþÔÿa@×bÑä@íè@êibÉïna@æÙº@ý@ñ‰Üa@æÙÜ@båa‹Èc@pbÙi†@Âì@À@pb’bib“Übi

@bäbª@pb’bib“Üa@ÚÝm@|å·@aíšÜ@aíäbØ@bà@âéäc@âÌ‹Üa@ôÝÈ@Lóî†bà@kbÙ¾AA@ @
@ôräc@ìc@çbØ@a‹Øˆ@L‡ÔbåÜaì@ðÑz—Üaì@‹Èb“Üaì@kmbÙÜa@AA@‹àcì@ðè†a@µå§a@µi@×bÑåÜa@ÞiAA@ @

@oÜí¥–@Òc@ÞØ@Êàì@–@óî†‹ÙÜa@båÉÔaíà@æà@rØ@À@oïääfia@pbzÑ–@@béïÐ@ß†bjnî@óïäþÈg@pbyb·@çíÙî@bà@êj’c@¶g
@µÑÕr¾a@Éi@M@óÝàbÙÜa@óÕrÜa@¶g@ñ‹Åä@óéuì@æà@çì‡ÕnÑî@æî‰Üa@@M@‡åÈ@âéáéc@æà@ aíÉÐ‹î@ôny@paöbårÜaì@paöa‹ fia@

@öaş‹ÕÜaAA@ @
Ð@Lò‹èbÄ@ombi@béäcì@bàc@L@béåÈ@Ó‹Üa@ şÌì@óÜíjÕà@oäbØ@b·‹Ü@óî†‹Ð@oäbØ@íÜ@óÜd¾a@çc@‡ÕnÈc@Êïá¡@ÖïÝî@ý@ÚÜˆ@çd

@êÉn¸@ÂÕîì@béi@Ênánî@ò‡ï—Ô@La‹î‹Õm@LóÜbÕà@LbéÈíä@oäbØ@báéà@ójuì@êÜ@ãş‡Õžî@ñ‰Üa@úŠbÕÜa@ãaya@k°ì@LÓa‹ ÿa
@óîåÉÜa@pbï—ƒ“Übi@Šbéjäýa@æà@Êj’@ë‹àc@ÊÔaì@À@êäÿ@LóïÝáÉÜa@êmbïy@ôÝÈ@a‰èNN@ @

Õr¾a@xbnäg@çì‹Ånåî@âéåà@‡yaì@bäcì@öaş‹ÕÜa@çg@L@þy@‹m@óÜbÕàì@LbáÌ@Þîm@óáÝØì@L@báè@xİ‹Ñî@báÝÔ@Lbéåà@ aìÜ@µÑ
@aåØì@a‹‚ˆ@óÍÝÜ@ò‡ï—ÔìNN@ @

@êjåî@‘‹u@ìc@Ljåî@kÝÔ@‹Èb“à@ìc@L‹ÙÑà@xbnäg@óîbéåÜa@À@béäÿ@bè‹ÙÐì@LbéjmbØ@æÈ@‹ÅåÜa@Íi@knÙm@óáÝØ@ÞØ@ãya
@óáÝÙÜa@Êå–@ênåéà@À@êÜ@…c@ßìÿa@ãbÕ¾a@À@íè@‹‚e@bjmbØ@NN@ÚÜˆ@ÞØ@ãya@âÉäNN@ @

@‡ÕnÈdÐ@L@×bÑåÜa@laíqc@çì‡m‹î@µÑÕrà@båÜ@…‹Ñm@æî†bïà@båÉÔaíà@pbzÑ–@|j—m@çaì@bàc–@bÉšaínà@–@âéåÈ@kŽnÙžî@æà@çc@
@ñ†bÉÜa@úŠbÕÜa@béi@úénî@Üa@ózšaíÜa@kîˆbØÿa@¶g@çbïyÿa@Éi@À@ðÕm‹m@Üaì@béïÐ@ÎÜbj¾a@pþàba@ÚÝm@æÈ@ôåÍi

aˆg@báï@ý@êåÈ@knØ@æà@ìc@kmbÙÜbi@óÐ‹Éà@ôÝÈ@çbØ@AA@ @
@pýbÕà@ NN@‡÷b—Ôì@ NN@ béåÈ@ßbÕî@ bà@ÞÔc@ Z@çbØ@çgì@ LbåÉÔaíà@óybà@æà@pbnîbiíÝïÙÜa@Éiì@oÔíÜaì@zÝÜ@ òŠb‚@ béäg

@bè‹àc@óÕïÕy@À@×‡–ÿa@ðèì@LarØ@ÒÝÙm@ý@báéåïi@ó–b©a@Þ÷b‹Üa@çc@Ší—mdÐ@êåÈ@knÙî@æ·@lbvÈfia@‡î‡’@kmbÙÜaN@ @
@@æà@êjäc@çc@ðÕy@æàì@úŠbÔ@bädÐ@LbéïÐ@ë‡î@„›Ü@Üa@LóÐła@ë‰è@æà@êÑä@‹éî@ôny@knÙî@æà@ÞØ@À@bjy@Lc‹Ô@bà@ßíÔc

@ôáÈc@b÷ŠbÔ@çíØd@ýgì@LêÜ@c‹Ôc@NNN@çíÙî@æÜ@a‰èìNN 

  ن بارزيمعارضين سوريين وال يستبعد عقد لقاءات مع ساترفيلد يدعو إلى محاسبة سوريا

آد مسؤول أمريكي بارز أن اللقاء الذي عقده الرئيس جورج بوش مع معارضين سوريين يأتي في إطار إهتمام أ: يو بي آي/ لندن 
بالده بدعم األصوات المطالبة بالتغيير في سورية دون أن يستبعد عقد لقاءات أخرى مع معارضين بارزين، ودعا إلى محاسبة 

جديد للبنان واتهمها باإلستمرار في السماح للمقاتلين األجانب بالتسلل إلى الحكومة السورية على ما اعتبره عرقلتها إنتخاب رئيس 
 .العراق فيما

إن "وقال ديفيد ساترفيلد آبير مستشاري وزيرة الخارجية األمريكية ومنسق الشؤون العراقية في مقابلة مع يونايتدبرس إنترناشنال 
ن وتقوم بعرقلة إنتخاب رئيس جديد من أجل الترويج لمتطلباتها في هذا الحكومة السورية تتحمل مسؤولية األزمة السياسية في لبنا

 ".البلد سعيًا وراء إستعادة هيمنتها عليه
هذا السلوك مرفوض من قبلنا وغير مقبول من طرف األآثرية الديمقراطية في لبنان نفسه ويتعين أن يكون مرفوضًا "واضاف 

قيامها بعرقلة إنتخاب رئيس للبنان ومنع اللبنانيين من "يًا إلى محاسبة سورية على ، داع"أيضًا من قبل المنطقة والمجتمع الدولي
 ".تقرير مستقبلهم بأنفسهم

وآرر ساترفيلد المطالبة بمحاسبة الحكومة السورية في معرض رده على سؤال حول ما إذا آانت المحاسبة تعني فرض المزيد من 
 .العقوبات

إن اللقاء يعكس اهتمامنا "رئيس بوش مؤخرًا مع معارضين سوريين، قال المسؤول األمريكي وحول مضامين اللقاء الذي عقده ال
 ".بدعم األصوات المطالبة بالتغيير والحرية والديمقراطية في سورية

يم وُسئل ما إذا آانت بالده اجرت مؤخرًا إتصاالت مع نائب الرئيس السوري السابق رفعت األسد ونائب الرئيس السابق عبد الحل
ستتخذ قرارات بهذا الشأن "خدام، فأجاب أن الواليات المتحدة لم تجر أي إتصاالت مع الشخصيتين المعارضتين البارزتين لكنها 

 ".في الوقت المناسب ال يود الحديث عنها اآلن
ية تستمر في لم يكن هناك أي تعاون سوري في هذا المجال، وما زالت سور"وعن تعاون سورية حول العراق، قال ساترفيلد 

السماح للمقاتلين األجانب والمفّجرين اإلنتحاريين بالمرور عبر أراضيها إلى العراق مع أن عدد هؤالء تضاءل مؤخرًا ونعتقد أن 
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األسباب تعود إلى زيادة عدد قواتنا وحرآة الصحوة بين العشائر العراقية والتي احدثت بيئة معادية لنشاطاتهم وعلى النقيض من 
 ".لسابقة وجعلت األمور أآثر صعوبة أمام نشاطات تنظيم القاعدة واتباعه لفعل ما يريد في العراقالسنوات ا

 ".قلق أيضًا من تأثير وجود هؤالء األفراد على استقراره"واعرب المسؤول األمريكي عن اعتقاده بأن النظام في سورية 
و المجتمع الدولي حول العراق ولبنان والقضية الفلسطينية أو ال أرى الحكومة السورية تتعاون مع الواليات المتحدة أ"واضاف 

 ".أن سلوك سورية في جميع هذه المواقع يحتاج إلى تغيير"، مشددًا على "بخصوص عالقتها مع إيران وحزب اهللا
 الواليات المتحدة وحول التدابير التي هددت بالده بإتخاذها ضد الدول التي تعتبرها غير متعاونة حول العراق، قال ساترفيلد إن

اتخذت اجراءات هامة آثيرة بشكل أحادي وبالتعاون مع المجتمع الدولي وخطوات آثيرة أخرى ضد أفراد في إيران وسورية "
  ".ستستمر في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات"، مؤآدًا بأن بالده "متورطين في الترويج للعنف وعدم اإلستقرار في العراق

ده إليران بدعم وتسليح الميليشيات الشيعية في العراق من ثم التحاور معها في شؤون العراق، فأجاب وُسئل آيف يفّسر اتهام بال
نحن بالتأآيد نرى أن إيران تستمر في تقديم الدعم للميليشيات والجماعات المسلحة األآثر تطرفًا وعنفًا في العراق األمر الذي "

آمن ومسالم ومستقر، وألن الواليات المتحدة ترى بأن العراق يجب أن يحظى يتناقض مع تعهدها في المساعدة على اقامة عراق 
بعالقات بناءة وايجابية مع جميع الدول المجاورة وانطالقًا من آون إيران دولة جارة، اجرت إلى جانب حكومة العراق نقاشات في 

  ".بغداد مع الحكومة اإليرانية
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

@Ším@óÝu†@çb¾íi@óq†by 
 @µÐ@Œí@ @
@I‹—ÉnÐ@b—Ý¬@ýì@‹ÙnÐ@báé’@æÙm@ýH @N@@ @

À@bånïi@ì@çÿa@Éàbu@sïy@Ö“à†@µi@båmþÕåm@À@ðÝèc@Êà@‹Ðbc@çc@paíå@‰åà@ò@†bnÉà@oåØ@ ÝÈ@óïÙÜb¾a@@pbäb¾íi@´à@ô
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  الراهن السوري والقضية الكوردية
  *نـوري بـريـمـو

ي سوريا، يالحظ دون أي عناء بأن الدوائر الشوفينية الحاكمـة           إن أي متتبع لتطورات وحيثيات القضية الكوردية ف       
كانت والتزال مصرة على إستكمال مسلسلها الرامي لإلستهانة بآمال وطموحات شعبنا إلحتـواء قـضيته القوميـة                 

امل المشروعة عبر إشهار سيف التخوين والتسلّط القومجي عليها ومن خالل قذف شعبنا وحركتنا السياسية بتهمة التع 
مع األجنبي وبالتالي إتخاذ مختلف اإلجراءات القمعية بحق أي إنسان عادي أو حزب سياسي أو أية فعالية مجتمعية                  

  .تهتم بالحقوق الكوردية وبالشأن الديموقراطي السوري العام
ار تعمـيم   وبهذا الصدد وفي آخر بدعة شوفينية مقيتة قامت بفبركتها وزارة الدفاع السورية التي أقدمت على إصـد                

ـُلي علناً أمام العسكر في مختلف ثكنات الجيش السوري           )) فرمان(( ، هذا التعميم الموسـم     ...خطي معيب ومشئوم ت
بتوقيع وزير الدفاع السوري ينص صراحة على اتهام أبناء شعبنا الكوردي في سوريا وقيـادة إقلـيم كوردسـتان                   

 أن الدوائر الشوفينية ال تكـفّ عن توتيرهـا لألجـواء عبـر             ؟، ما يوحي إلى   ...!بالتعامل مع إسرائيل ضد سوريا    
ـَينا الجارين عبر التاريخ الذي يكذّب               ...!تحريض العرب على الكورد    ـِنة بين شعب ؟، ما قد يؤدي إلى إفتعال فتنة نت

  . بدوره مثل هكذا أباطيل عفى عليها الزمن منذ زمن
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 ولن تخيف الجانب الكوردي المؤمن بمبدأ تواصل النضال ما دام لكن مثل هكذا فبركات قد يتبعها ضغوطات أمنية لم
، فحركتنا السياسية بغالبية أطرافها عازمة بشكل طبيعي على مواصـلة           ...شعبنا محروم من كافة إستحقاقاته القومية     

د اإلستهتار  نضالها وفق األشكال الحضارية المتاحة لها، مراهنةً في ذلك على إمكانيات جماهيرها التي ال يجوز ألح               
؟، وللعلم فإن التجربة أثبتت بـأن تلـك الجمـاهير           ...!بنزاهتها وبطاقاتها الكامنة حالياً والحاضرة عندما يجد الجد       

المقهورة ستبقى تقدم الدعم المادي والمعنوي المطلوبين ألي حراك دفاعي عن قـضاياه المـصيرية مهمـا بلغـت                   
  .عرةالتضحيات والعراقيل ومهما كانت الدرب و

وبالمقابل يبدو أن هذه الدوائر ـ المنتشرة هنا وهناك ـ الحاقدة علينا والمتفاخرة بثقافتها الشمولية التي تحـول دون    
التعامل اإليجابي مع اآلخرين والمتجاهلة للقانون الدولي ولمبادئ الشرعة الدولية بصدد حقوق األقليات والمـصرة                

االعتراف بوجودهم والغاضة لطرفها عما يجري من تحوالت وتبدالت حول على ممارسة سياسة إلغاء الكورد وعدم  
؟، قد فاتها بأن شعبنا العريق ال ترهبه مختلَف الضغوطات ولن تثني مـن       ...!تخومها و في أنحاء متفرقة من  العالم       

، في الوقت الذي    ...عزيمته الدفاعية كل االتهامات وحمالت التهميش والتشكيك التي تنهال عليه من كل صوب وناح             
يعبر فيه أبناء الكورد عن حسن نواياهم ويتطلّعون إلى تأسيس عالقات سياسية وأهلية سورية أكثـر ديموقراطيـة                  
وملؤها المصداقية واالحترام المتبادل والتوازن في الحقوق والواجبات بين مختلف مكونات الطيف السوري دون أي               

  .سواء أكان عربياً أو كردياً أو من أية ملّة أخرىانتقاص من دور ومكانة وحقوق أي طرف 
وهنا ال بد من التأكيد على أن الجانب السياسي الكوردي بمختلف فرقائه، يتحاشى بشكل مطلق أي توتير لألجـواء                   

سـاليب  وال يجنح إلى حل المعضالت العالقة بالمفاقمة أو بالتنازع أو بتبادل االتهامات، وهو يميل دوماً إلى إتبـاع أ       
الدفاع السلمي عن قضيته بعيداً عن منطق الكشتبانجية واللعبة الدواليكية التي تجري فـي العـادة بـين الحراميـة                    

؟، فالحراك السياسي الجماعي السلمي صوب الدمقرطة هو الكفيل بإيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل              ...!والعسكر
ألسلم لتطلعات كافة المكونات السورية الطامحة إلى بناء حاضر         واإلشكاليات التي قد تعترض السبيل وهو الضامن ا       

  .ومستقبل أفضل
، فـإن ذلـك     …ومهما أصر اإلقصائيون على اتهامنا عبر محاوالتهم اليائسة لصهرنا وابتالع حقيقة وجودنا القومي            

؟، لكنه لن يؤدي    ...!ساسالفعل التشطيبي قد يؤجج مشاعر بسطائنا وقد يزيد من احتقان شارعنا األهلي المتأهب باأل             
بحركتنا السياسية وبباقي فعالياتنا المجتمعية إلى التسرع والوقوع في هاوية فقدان توازنها السياسي حتى وإن تمادت                
الشوفينية في تطاولها على الجسد الكوردي الغائص وسط بئرٍ عميق من الحرمانات المتعددة الجوانـب واألشـكال                 

فضلون الهدوء في أدائهم واالصطفاف إلى جانب ديموقراطيي هذا البلد الذين عليهم أن             والفصول، وسيبقى الكورد ي   
يثبتوا بالمقابل بأنهم جيران مسالمين لشعبنا وشركاء مناصرين لقضيته العادلة، وسنبقى نطالب بضرورة المصارحة              

 مراهنين على أننا سـنلتزم      والخوض معاً في حوار حضاري تحضره وتقوده كافة األطراف الديموقراطية السورية،          
بأية حلول توافقية قد ترضي الجميع وتمنحنا خصوصية قومية تضمن لنا العيش المشترك مع باقي الـشركاء فـي                   

  .سوريا التي ينبغي لها أن تكون ملكاً مشاعاً لكل من ساهم هو آباءه وأجداده في بنائها والدفاع عن وجودها
؟، ظناَ منهم بأن الصراخ الكوردي قد       ...!تمنّعوا عن سماع صيحاتنا العقالنية هذه     أما فيما إذا أصم اآلخرون آذانهم و      

، …يخبو وليس بوسعه أن يعلو خوفاً من قانون الطوارئ واألحكام العرفية واألقبية اإلستخباراتية وفبركات التخوين              
 التـي قـد يجلبونهـا لنـا         فإنهم واهمون وسيدركون الحقاً مدى خطأ حساباتهم وسوء تقديراتهم وحجم األضـرار           

؟، وفي هذا المضمار فإن الدوائر الشوفينية الفارضة هيمنتها على سوريا عبر إحكام سيطرتها بواسـطة                ...!ولغيرنا
، قد تكون قادرة    ...قبضتها األمنية المستحكمة وبقوة إمكانياتها السلطوية الهائلة قياساً مع إمكانياتنا الذاتية المتواضعة           

تمرجل وطمس الحقائق وتسويف الحلول واإلستفادة الوقتية من الوقت لكنها لن تستطيع أبداً أن تعبـث     مرحلياً على ال  
، ...بإرادة اإلنسان الكوردي المصر على تحمل مشقّة مستلزمات الدفاع عما يراه حقاً مكتسباً ومفقوداً في آنٍ واحـد                 

خمسين عاماَ لهو خير دليل على مدى جلَدنا وتحملنا         وإن تواصل نضالنا السياسي رغم الصعاب على مدى أكثر من           
؟، وإن إحتكام أحزابنا الرئيسية لخيار المشاركة في إعالن دمشق وإصـرارها علـى              ...!لغالظة وعنجهية اآلخرين  

لذي تشكيل مرجعية كوردية لهو خير بداية عملية نأمل أن نفتتح بها عهداً جديداً من الفعل السياسي الكوردي المنتج ا                  
بات يترقبه أبناؤنا بفارغ الصبر والذي من شأنه اإلتيان بحالة حركية كوردية جماعية تتالءم مع متطلبـات الحالـة                   
السورية والشرق أوسطية الجديدة، بعيداً عن مختلف أشكال التخـالف والفعـل الـسلبي وردود األفعـال العكـسية                   

 خطاب واضح وينبغي أن يفهمه الجميع على أنه لغة سياسية           ؟، وإن الخطاب الكوردي المعتمد حالياً هو      ...!الضارة
  .تنم عن وعي ديموقراطي لقضيتنا ولقضايا اآلخرين

ـّة ومـا دمنـا نبحـث عـن حلّهـا باألسـاليب                          بقي أن نقول بإننا واثقين من أن قضيتنا سوف تفوز ما دامت حي
ارسة الحراك المطلوب والمناسب في هـذا الـراهن        الديموقراطية الالعنفية، وما دام الكورد يمتلكون القدرة على مم        
  .السوري وفي كل المراحل المقبلة سواء أكانت منفرجة أو منغلقة

=====================================================  
  .ـ في كوردستان العراق) البارتي(مسؤول إعالم الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا * 
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==========================================================  

  
  ان الحقوق ال يتصدق بها احد، انما الحقوق تؤخذ بالقوة

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