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 العدد 2 – 2015    

 Bo  Sûriyeke nûjen û bo mafê gelê me 
di federaliyeke neteweyî de  

  من أجل سور�ا جديدة

 ومن أجل حق شعبنا � فيدرالية قومية

Sernûser: Cankurd 
 رئيس التحرير: جان كورد

بدعوة رسمية من االجتماع 

التحضيري للحزب الديمقراطي 

 الكوردستاني - تركيا 

 
�لس الوط�� �حضر وفد من ا

الكوردستا*ي - سور&ا   (كورد 

ناس) برئاسة نائٍب من نواب رئ-س 

�لس الدكتور محمد احمد �ا

برازي، حيث ألقى >لمة ;نأ ف89ا 

�ع عEF توحيد جميع Hاالجتماع و

 
ً
�اLة نMالقوى الكوردية املتقار

� جميع أج 
ً
زاء وسياسة

الكوردستان وYشWل خاص اSTزب 

الديمقراطي الكوردستا*ي، الذي 

عEF نL[ اT\الد البارزا*ي 

مصطفى، سواًء >ان � تركيا او 

سور&ا او ايران. وقال بأن علينا 

Birano, Xûşkino, 
Em, wek Encûmena Niştimanî 

ya Kurdistan - Sûrî, (Kurdistan 

National Assembly-Syria, 

KURDNAS) pîrozbahiya xebata 

we ya giranbiha, ya 

hewildana Yekîtiya Partiya 

Demokrat ya Kurdistan li 

Bakur dikin. 

Herweha, em serkeftinê ji bo we 

û ji bo va xebata we ya 

kurdistanî dixwazin. 

Bi hêviya xurtkirina hevkarî, 

biratî ya Encûmena me û 

Yekîtiya we ji bo miletê me yê 

kurd û Kurdistanê. 

Digel silavên Kurdistanî.  

Cankurd 

Berpirsê ragihandinê 

 10/1-2015 

Elmanya 

 

 – وردستانيالك لوطنيا المجلس

 سوریا

Encumena Niştimanî Kurdistanî – 

Sûriye 

آ�رد ��ن   

   03. Januar 2015 

الكورد في معركة البقاء  
 واثبات الوجود

�مة Lأن ال EFقبل >ل كالم، يجب التأكيد ع

ب كوردستان الداعشية الgمجية عEF جنو 

وغر8mا لم تكن مجّرد (غزوة) من غزوات 

متطرفoن عقائديoن عاملoن عEF "تطبيق 

، وإنما جاءت � ظرٍف !"الشرrعة بحد السيف

 
ً
زم�� محدد وMأ;داٍف سياسيٍة محددة أيضا

 من جgاٍت إقليمية ولرMما دولية 
ً
ومدعومة

8mدف "وقف الكورد عند حد;م!!!" ألن 

زعيمgم القومي، رئ-س إقليم كوردستان، 

قد لّوح zعرضھ السيد مسعود البارزا*ي، 

مسألة استقالل جنوب كوردستان عن 

رر بنفسھ حسب عEF شعبھ ليق العراق

القانون الدو~� فيما إذا >ان ير&د البقاء 
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طمأنة القائد اT\الد � مثواه بأننا 

�ھ و*س�o نحو التوحيد Lسلك ن*

واالستقالل، فإن استقالل 

 مر;ون 
ً
كوردستان مستقبال

بوحدتنا اليوم وMوحدة قوتنا 

وماعلينا سوى ترك اT\الفات 

ال�\صية ووضع املص�Sة 

القومية � اعEF مWاٍن بoن مطالبنا 

                                             السياسية.

�لس الوط�� الكوردستا*ي �باسم ا

 ��8نئكم ونقول سندعمكم 

.           ا�Sافل الدولية بما *ستطيع    

 عاش الخالد البارزاني الخالد
 عاشت وحدة الصف الكوردي

 فيدرالية zشار  األسد

   

عباس محمود. د  

 EFالقوة الكردية املسيطرة ع

أجزاء من غرYي كردستان، لم 

تطالب ح�� ال�Sظة بالفيدرالية، 

وتطبق عEF أرض الواقع نظام 

اإلدارة الذاتية لثالثة >انتونات 

مجزأة عن zعضgا ضمن جغرافية 

املنطقة، وذلك عEF خلفية 

قبل التكو&ن   تصر&حات سابقة

 

Cankurd, kekê bira, 

Derxistina kovara  K u r d n a s  li 

We û me hemûyan pîroz be. 

Ez xweş bawer im, ku ewê 

cokeke din î xurt be, ya ku wê 

rûbarê rizgarkirina xak û 

neteweya me bi hêztir bike. 

Ez sersala Te piroz dikim û ji Te 

re tendirustiyeke qenc û 

serketinê di kar û xebatên Te de 

dixwazim. 

Birayê Te 

Zerdeşt Haco / 05.01.2015 

Ji kerema xwe re 

deng bidin!!! 

Nevzat 

Keskin 

 E~وإ ."
ً
 ومستقال

ً
 حرا

ً
" أم "كوردستانيا

ً
"عراقيا

جانب ذلك، فإن الكورد الذين >انوا مgملoن 

 ول-س � أياد�8م سالٌح 
ً
 وضعفاء اقليميا

ً
دوليا

خط�o وقليل من املال، قد صاروا � أقل من 

لية، عقدين من الزمان أ�Sاب مطارات دو 

ومدٍن عامرة، وإدارٍة عاملة، وقواٍت مدّرMٍة 

 �ٍo8ا القيام بكثm و;ائلة، وأمواٍل �ستطيعون

مما �سعون إليھ، عن طر&ق بيع الب��ول 

  �oأ�8م يبدون متحدين غ E~إ 
ً
بأنفسgم، اضافة

متناحر&ن كما � املا���، أي أ�8م قد "أث�توا 

وجود;م" عEF الساحتoن اإلقليمية والدولية، 

 وص
ً
ار لgم حلفاء وأصدقاء، zعد أن >انوا قرونا

�بال.                  Tمن الد;ر بال أصدقاء سوى ا 

إن أي قراءٍة خارج ;ذا اإلطار الزم�� 

�سام Tواملوضو�� ناقصة وال تفّسر األحداث ا

ال�� شgد�8ا الساحة العراقية، م�8ا ��ز 

األموال العائدة إلقليم كوردستان من قبل 

ركز&ة � zغداد سنواٍت عديدة، اSTكومة امل

إ;مال تحذيرات السيد مسعود البارزا*ي من 

قبل املالWي نفسھ بصدد تنامي نفوذ اإلر;ابيoن 

�ال �� محافظة املوصل، ومن ثم إفساح ا

لgم بالسيطرة عEF ا�Sافظة والسالح اSTديث 

والكث�o للفرق العسكر&ة املن�شرة ف89ا دون 

لة من بنوك مدينة قتال واغتنام أمواٍل ;ائ

املوصل، zشWل يدعو لالستغراب وال�ساؤل 

عما إذا >انت حكومة املالWي قدخططت ل¡��ٍء 

  �oط\Tاب العسكري اS£*ما من وراء ذلك اال

و¥عر&ض حياة األلوف من العسكر&oن 

�وم ¦ 
ً
العراقيoن إ~E مجازر ر;يبة، وم�8ا أيضا

 �اإلر;ابيoن الوح¡�� عEF شعبنا الكوردي 

سوا;ا � حملٍة مسعورٍة عEF شنWال و 

الo§يديoن واملسيحيoن والWا>ائيoن، 8mدف 

 >أقلياٍت دي©يٍة ¥ع-ش بoن الكورد 
ً
تصفي8ªم >ليا
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م الفيدرا~� بدون بقبول النظا

حدود جغرافية محددة، مكونة 

من >ل الشرائح املتواجدة ضمن 

املنطقة، ول-ست فيدرالية كردية 

خاصة، � الوقت الذي >ان 

�لس الوط�� الكردستا*ي �ا

يرفع شعار  2006سور&ا ومنذ 

النظام الفيدرا~� لسور&ا 

والالمركز&ة مع إسقاط نظام zشار 

ردية األسد، وت�ناه األحزاب الك

األخرى الذين لم �شاركوا نظام 

اإلدارة الذاتية ورفضوا رفع 

الشعار إ~E ف��ة متأخرة zعد بدأ 

 E~الثورة، وأنضم البعض م�8م إ

االئتالف السوري املعارض، رغم 

معارض8ªم الشديدة لھ، في�بoن 

من تصر&ح zشار األسد عEF أنھ 

وجھ كالمھ � معظمھ للقوى 

رفع الكردية اT\ارجية، وال�� ت

شعار النظام الفيدرا~�، مع بقاء 

غموض حول موقف السلطة من 

>انتونات اإلدارة الذاتية، وعليھ 

فال يتطلب من حكومات ;ذه 

اإلدارات الرد عEF تصر&حات راس 

السلطة الشمولية zشار األسد، أو 

�اري Tما اع��اف مبطن باMأنھ ر

عEF الساحة، واملشكوك فيھ، أن 

التصر&ح ل-س سوى تكتيك 

لتوسيع ;وة اT\الفات بoن 

األطراف الكردية من جgة وoMن 

Yek ji wan komên herî mezin yê 
medyaya Tirkîyê jî koma 
Samanyolu'yê ye. Lê niha 
televîzyona STV di bin zext û 
fişara hikûmeta AKP'ê û 
serokkomar Erdoğan de ye. Îro 
STV bi sansûreke mezin re rû bi 
rû ma ye. Ji ber avetina hin 
twittên li dijî hikûmetê û 
serokkomar Erdoğan 
rojnamevanên din jî hatin 
binçavkirin. Aytekin Gezici, 
Sedef Kabaş û rojnamevana 
Hollandî Frederike Geerdink 
yên herî dawî bûn ku hatibûn 
girtin. 

Serokê koma weşana Giştî yê 
STV'ê Dr. Hîdayet Karaca ji ber 
du sehneyên(replîkên) rezê 
filmekî ku di 2009'an de hatîye 
liyîstin û 2011'an de rêze film ji 
weşanê hatîye rakirin hate 
girtin. 

Sansûra hikûmetê ya herî mezin 
binçavkirin û girtina Serokê 
koma weşana Giştî yê STV'ê Dr. 
Hîdayet Karaca bû. Ev girtin li 
ser şîkayeta rexîstîneke ku nêzî 
EL-KAÎDÊ û ÎŞÎD'ê tê xuyakirin û 
heta niha jî, ji ber vê sedemê tê 
darizandin pêk hat. 

Di vî rêze filmî de rexistina  nêzî 
EL- KAÎDÊ hatibû rexnekirin û ji 
ber vê yekê, ji alîyê hikûmetê ve 
zext li ser derhêner û senarîstên 
rêze film hatiye kirin û hatine 
binçavkirin. 

Hikûmeta AKP'ê weke mutefîkê 
DYE û YE'ye tê xuyakirin. Lê bi 
sansûra li ser rexneya rexistina 

والعرب منذ قروٍن طو&لٍة من الزمن. ومن ثم 

�وم الشامل � ج¯8ٍة Lال E~ن إoانتقال اإلر;ابي

أخرى عEF شعبنا الكوردي � منطقة كوMا*ي 

ر&د الكورد zشWٍل � غرب كوردستان و¥ش

شامل من مناطق منبج والباب وأطراف حلب 

 واSTسكة.                                                                                     

ال كدولتoن   
ّ

>أن العراق وسور&ا اللذان ¥شك

بيكو اإلستعمار&ة �  –ن�يجة اتفاقية سايكس 

 م 1916عام 
ً
 للشعب قد صارا قدرا

ً
حتوما

الكوردي الذي تر&د zعض القوميات األخرى 

 �صgره وإ�8اء وجوده القومي بي�8ا، وفشلت 

 طو&لة من ا�Sاوالت املستديمة 
ً
ذلك عقودا

 EFملنع اللغة الكوردية وإلرغام شعبنا ع

 �o�Lازر والت��اT\ضوع لgا بقوة السالح وMا

القسري وMمختلف صنوف اإلر;اب 

ان واإلقصاء و¥شو&ھ واالضطgاد واSTرم

التار&خ اإل*سا*ي للمنطقة. و� حال تمّرد 

 �oاإل*سا*ي وغ �oذا الوضع غ; EFالكورد ع

األخال¶� فإن اSTرب عل89م وسل¯8م ممتلWا�8م 

و¥شر&د;م، بل ح�� اختطاف حرائر;م وMيعgا 

� أسواق النخاسة مشروٌع حسب الدين 

 EFأن الكورد مصممون ع 
ً
والقانون الدو~�، إال

 
ً
¥غي�o ;ذا الواقع الذي لم يجدوا فيھ عدالة

وضاعت zس�بھ حقوقgم وأ;درت كرام8ªم، وال 

 E~يمك�8م القبول باستمرار  ;ذه الظروف إ

األبد، لذا فإ�8م ساعون إ~E بناء ج¯8ª8م 

 من  –القومية 
ً
الوطنية ال�� ستمنحgم مز&دا

� وجھ ;ذا  
ً
القوة والتالحم والوقوف معا

ل اإلر;اب العدوان املستمر، 
َ
Wالذي ال �ش

الداع¡�� سوى جزٍء ض¸يٍل منھ. وإن ذ;اب 

من الب-شمركھ من  –ولو ض¸يلة  –أعداٍد 

جنوب كوردستان إ~E مدينة كوMا*ي � غرب 

�تھ Lب �كوردستان واالستقبال الالمحدود 
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الكرد واملعارضة العرMية من جgة 

أخرى، zعد أن لم تنفع معھ توجيھ 

داعش إ~E مناطقgم، لذلك يقوم 

 EFبتلو&ح ;ذه الورقة املستوردة ع

األغلب من أروقة موسكو أو 

تكيات أئمة والية الفقيھ. والذين 

لرد يطالبون قيادة أل ب ي د با

منطقgم مل¹�، ألن الكالم موجھ 

إ~E القوى ال�� ترفع شعار النظام 

الفيدرا~� وتحاول تحر&ك القوى 

الك�ºى إلسناد;م، وعEF رأسgم 

 �الواليات املتحدة األمر&كية، و

�لس الوط�� �مقدم8ªم ا

 سور&ا.-الكردستا*ي 

أما من الناحية الذاتية ل�\صية  

تھ الثقافية zشار األسد وخلفي

الغارقة � العنصر&ة واملس�سقاة 

من ثقافة البعث ومدرسة 

تبoن، أن تصر&حھ حول  والده، 

(كما  معارضتھ ألمر&Wا الراغبة

يذكر) بمساندة الكرد � تكو&ن 

� سور&ا القادمة،  نظام فيدرا~�

عن خلفية غامضة حول قناعة ما 

 حول النظام م��اكمة � الالشعور 

الدستوري املذكور، ومن خالل 

رفضھ املسنود عEF الرقم الغي«� 

العشوا¼ي املست©تج من الال¥عيoن، 

والذي ال سند إحصا¼ي منطقي 

لھ، تظgر قرب �8اية سلطتھ 

املركز&ة، واملقابلة بWلي8ªا تأكيد 

terorê EL-KAÎDÊ hevalbendên 
xwe matmayî hiştin. 

Li welatekî, dengê çapemenîya 
azad gav bi gav tê birîn, zexta li 
ser medyaya azad gihîşte 
honaka senaryoyên rêze filman. 
Nivîskar, senarîst, çêker û 
asîstanên rêze film têne 
binçavkirin. Serokên medyayê 
têne girtin… Ji kerema xwe re 

deng bidin!!! 

nkeskin@dunyatv.com.tr 

 

 !!!أ�� د
	���ا��� 

��� ���� 

  *عم أممية -

  توجد حظوظ كوردستانيةالو

  نادوا بالكونفيدرالية

  منذ عقود م©سية

من قبل جما;�o شعبنا الكوردي � شمال 

كوردستان، وكذلك مشاركة قواٍت من أجزاء 

ا�\تلفة � الدفاع عن شنWال كوردستان 

وكركوك وسوا;ما، تأكيٌد عمF� عEF ;ذا 

�  القوميالتوجھ الكوردي ملز&ٍد من التضامن 

;ذه الظروف ال�� تتطلب أك¾� من اSTشد 

 والتعاون � ساحات القتال.                                 

ولذا، فإن من الضروري دراسة >ل املواقف 

اسات اإلقليمية والدولية � واملبادرات والسي

 متأنية ودقيقة من قبل 
ً
املنطقة دراسة

املفكر&ن واإلخصائيoن وا�º\Tاء من مختلف 

�االت وتقديم النÀ¿ واإلرشاد للسياسيoن �ا

الكورد، وقبل >ل ��Áء يجب توحيد الطاقات 

الوطنية، املالية والعسكر&ة والسياسية، 

م والرموز القومية، والتوجھ املرحF� العا

ألمتنا، بما �عزز قدراتنا عEF الساحات 

ا�\تلفة، و&ظgرنا >أمٍة واحدة ذات طموٍح 

 مش��ك.                                                                       

ومع األسف، ;ناك من �عمل عEF اس�ثمار 

��� مWاسَب حزMية T ذه األحداث والظروف;

ب دولٍة إقليمية ضيقة، ومن ;و راكٌب � قار 

 منھ أ�8ا لن تتخEF عنھ إ~E األبد، 
ً
معينة ظنا

 ،
ً
وم�8م ل-س لديھ شعور كوردستا*ي مطلقا

 � و>أنھ ال يزال �ع-ش 
ً
 ومحليا

ً
وإنما يفكر حزMيا

زمن التناحر العشائري، بل م�8م من أعمتھ 

أيديولوجيتھ عن رؤ&ة الواقع الذي �ع-شھ 

�Sبوب عاملنا اSTديث، فال يرى سوى لونھ ا

من دون سائر األلوان األخرى. و;ذا ال �ساعد 

� بناء القوة الوطنية الرادعة لWل عدواٍن 

                                                                          .�Fمستقب 

إن الكورد � معركة البقاء وإثبات الوجود، 

وأ;مية وحدة وتقو&ة ب-شمرك8ªم وسالحgم 

8ªم وقياد�8م ال تخفى عEF أحد، وال وسياس
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عEF أن املوضوع يدرس ل-س فقط 

� محيطھ، بل � األروقة ال�� 

gالل الشيÃ� تجمعھ وقوى ال

املساند لسلطتھ، والفكرة 

 EFيدرج ل-س ع �Fكمخطط عم

منطق فيدرالية كردية، بل 

 �كونفدرالية للمنطقة العلو&ة، 

حال زوال حكمھ كسلطة مركز&ة، 

حيث الألمان � سور&ا القادمة 

لطائفتھ ال�� أغرق8ªا ضمن حرب 

أ;لية، لوث أيادي معظم عائال�8م 

ائم بدماء الشعب السوري، وMجر 

سيطالبو�8م 8mا دون ;وادة، لgذا 

يضع zشار األسد الكرد وقضي8ªم 

طعما يب�� عل89ا املنطقة العلو&ة 

كمحمية يؤمن جان¯8م من ثأر 

السنة لgم من جgة، وثأر العائالت 

العلو&ة لھ وللعائالت ال�� 

أقحمو;م � ;ذا الصراع 

 EFل �علم أنھ ال يخWالدموي، وال

 ضEÆ ب-ت علوي وإال لgم قتيل،

 8mم zشار األسد من أجل سلطتھ.

رغم أن القضية املطروحة بتلك  

الSÇالة ال�� ال تحتاج إدراج نقد 

منطقي لدحضgا، فالرقم املذكور 

ال ¥ع�º سوى عن خباثة معرفية 

باملنطق الديمغرا� واستقصاء 

إلحصائيات مركبة ¥عود عل89ا 

zشار من خالل عمليات انتخابھ 

والده، واألرقام ال�� >انت  وانتخاب

  فبعد نضاالت شبابنا اSTماسية

  أس�شgد الكث�o بطرق و;مية

�بالTقمم ا EFالدروب وع �  

   القتال مستمر

  ب-نما القيادة مرتاحة � قالع محمية

  مWافئة زمنيةال وما ال£�ن إ

  سيأ¥ي يوما وس-نعم ال£�oن � قصور 

  مشيدة لفئة مناضلة من أجل األممية

   � روج أفا

  شيدت حكومات داخل حكومة

  فبدل الوز&ر بثالث

   و>ل ��Áء بدل بثالث

  ولم نفgم املغزى من قيام الديمقراطية

  كنا *سمع 8mا عن طر&ق

�رائد اليوميةTاملذياع وا  

  واليوم نتصفح النت

 فت�8ال أكوام من األخبار وم�8ا املرئية

�ب أ;ذه È� الديمقراطيةÉ؟ يا لل  

  العيون مفتوحة

  ذان صاغيةألا

  الفكر صائب

�سم سليمTا  

  و&SÇكون عEF الناس باملقوالت

  الgزليةو&خدعو�8م باملسرحيات 

  و&خضعو�8م بقوة السالح

  و&أخذون م�8م اSTلوانية

يحق ألي م�8م أن ي�سا;ل � ;كذا موضوع 

;ام ألن حياة شعبنا وممتلWاتھ وشرف أبنائھ 

 EF8م مرتبطة بمدى قدر�8م عªناتھ وكرامMو

تحّمل مسؤوليا�8م التار&خية اSTاضرة ومدى 

استعداد;م للتصدي العتداءات مستقبلية 

الوضع � �8دد بقاء;م ووجود;م، كما >ان 

.
ً
                                                             املا��� دائما

   

 

ثورات ال�� عرفت ب/ الرMيع العرYي انطلقت ال

� املنطقة قبل خمس سنوات تقر&با. ان 

 E~الذين قادوا وانخرطوا ف89ا >انوا �8دفون ا

�o واقع القgر والفقر واالس�بداد ا~E اSTر&ة ي¥غ

والعدالة االجتماعية والديمقراطية ... قبل 

�ما;�o مكبوتة، مضطgدة، Tالثورة >انت ا

ق املدنية و� محرومة من اzسط اSTقو 

الوقت الرا;ن ;م معتقلون، مgاجرون، 

 –مشردون ال يملكون أد*ى سبل الع-ش 

ونخص بالذكر الشعب السوري بWافة اطيافھ 

�ما;�o الوطنية. لم تتوقع Tأن ثور�8ا  ا

س�تحول ا~E لعبة سياسية بيد الذين يديرون 

املنطقة والعالم من وراء الكوال-س، وان 

دور;ا سيكون دور الSÇية ال�� تدفع 

  الفاتورة فقط.

 �ان الذين يتحكمون بمجر&ات االحداث 
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سلفا للشعب و&فتخر 8mا   معروفة

وعائلتھ وحاش-تھ، إ~E أن أصبحت 

العمليات اSTسابية تلك مغروزة 

� الالشعور عنده منذ الطفولة، 

وعليھ فقد ¥عود عEF أن يطلق 

األرقام عEF عوا;�8ا دون رقيب أو 

محاسبة، وكمس�بد >انت تدرج 

دة نو و>أ�8ا إحصائيات موثوقة مس

¥عكس  36باملطلق، والرقم 

العشوائية تلك، وإال فاملع��ف بoن 

ال�شر األرقام املقرMة بدون تأكيد 

تكون عادة مكورة، � اT\مسيات 

أو األعشار، فلماذا لم يكن الرقم 

أو عشر&ن مثال؟ أم أنھ ;ناك  40

خلفية أخرى ورا8Ïا، قد تكون 

�ان سر&ة ت�بع الكرد T ناك;

بة الباقية وقرا;م وتح��Ð ال©س

��o القسر&ة Lعد عمليات التz

والتعر&ب املتتاzع عEF مدى نصف 

قرن للمنطقة وال�� بدأت منذ 

مÑ�ء البعث واستعرت � سنوات 

حكم والده املقبور وحكمھ 

وتفاقمت � الس©تoن األخ�oيتoن 

ورا8Ïا مرYعاتھ األمنية ال��   و>انت

قامت بخلق >ل املآ��Ò داخل 

 من تح
ً
ر&ك الصراع املنطقة، بدأ

 �o�Lن األحزاب الكردية، وتoب

الشباب الثوري � بدايات الثورة، 

وoMن الكرد والعرب � املنطقة، 

واSTصار االقتصادي املفروض، 

  عEF أساس إ�8م جلبوا اSTر&ة

  فصارت اSTدود قبلة للناس

  سافر و;اجر كما يحلو لك

  أ;ون من عذاب عدالة كيفية

  :وعEF مقولة العرMان

  الgز&مة نصف املرجلة

  واملرجلة ل-س لgا مقاس

� الوحدات السكنية  

 داخل الكنتونات اSTزMية

Kurdistan 

Yan Neman 


	�ن إدا��  

 �
�����م ا�ره�

ا���در ��� "��ر�� 

��و"� إ

09. Jan. 2015 

 ف��ة 
ً
¥ع-ش فر*سا ومعgا أوروMا جميعا

�وم اإلر;اLي الغادر عص-بة من جراء الY

عEF حر&ة اإلعالم والرأي والWلمة ال�� 

اش8ªرت بحماي8ªا وصو�8ا فر*سا الثورة 

عEF االس�بداد واملWافحة من اجل 

اSTر&ات السياسية � العالم أجمع. مما 

س-نعكس ;ذا اإلجرام الذي راح SÙيتھ 

املنطقة يتحركون وفق اس��اتيجيات دقيقة 

ومؤثرة آال وÈ� خلق املشWلة، ظgور رد فعل، 

STلول. ما يحدث � سور&ا والعراق من وضع ا

تصعيد العنف واالر;اب عEF يد تنظيم الدولة 

االسالمية � الشام والعراق/ داعش، مع مرور 

الوقت اصبح تنظيم الدواعش ول-س داعش 

واحد، مثال مجموعات من ;ذا التنظيم تدمر 

�وامع واضرحة السنة، ومجموعة Tخرى أا

قدسة، تدمر أضرحة الشيعة واماك�8ا امل

ومجموعة تحافظ عEF ضر&ح /سلطان 

سليمان/ جد العثمانيoن الواقع عEF مسافة 

قر&بة من الرقة، وrس8ªدفون االقليات الدي©ية 

و&قطعون  يز&ديoن واملسيحيoن...مثل اإل 

الرؤوس مثل القطعان دون ان يرف لgم جفن، 

 E~االسواق، قسموا العالم ا �ي�يعون ال©ساء 

�ستحق إال املوت، وقسم  قسمoن: قسم >افر ال 

مسلم �ستحق اSTياة. اضافة ا~E وجود اآلالف 

 �من اT\اليا النائمة ال�� تظgر بoن وقت وآخر 

  دول املنطقة واسيا ومناطق أخرى...

بأي عقيدة وMأي ايديولوجية وMأي فلسفة 

�ستطيع التنظيم الدواع¡�� ان يؤثر و&قنع 

الفتيات والشباب الذين �ع-شون � ظل 

ظمة االوروMية ال�� تقود العالم االن

الذي صان اSTقوق املدنية  الديموقرطي اSTر 

والسياسية ملواطن89ا � ظل قوانoن ا*سانية ال 

تقارن بأي شWل من االشWال مع وحشية ;ذا 

نخرط الشباب االتنظيم الدواع¡��، ف

بدافع البحث عن  -كما يقال  -والفتيات ل-س 
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إضافة إ~E االغتياالت واالعتقاالت 

القسر&ة واالختطافات وغ�o;ا من 

األعمال اإلجرامية املعروفة 

للمجتمع، وال�� سا;مت ف89ا 

اجدة � املنطقة، أدواتھ املتو 

مضافة إ~E >ل ذلك توجيھ 

اإلر;ابيoن الذين يخدمون سلطتھ 

كداعش نحو   zشWل مباشر

املنطقة، إ~E أن تجاوزت *سبة 

�تمع الكردي، ��ر&ن نصف اLامل

مقابل نزوح بلغ اك¾� من مليو*ي 

إ*سان من الداخل نحو املنطقة، 

ا ستع��ف 8m  اذا >انت الفيدرالية

EF ال©سبة أو س��فض بناًء ع

الديمغرافية، فعz EFشار األسد أن 

 E~ء البعث إ�Ñسنوات م E~عود إ�

قبل بدأ عمليات ¥عر&ب   السلطة

 املنطقة.

يدرك zشار األسد أن اك¾� من  

نصف املعارضة العرMية 

السياسية � اT\ارج، ترفض 

النظام الالمركزي و¥عارض 

الفيدرالية لسور&ا القادمة zعد 

نظامھ، وrعلم أنھ يلتقي  سقوط

وقسم واسع من املعارضة � ;ذه 

النقاط، تجاه الكرد zشWل خاص، 

رغم أنھ واقع يفرض ذاتھ كن�يجة 

حتمية إليقاف اSTرب األ;لية ال�� 

¥غرق سور&ا ضم�8ا، وال�� سوف 

لن تقف أوار;ا ح�� zعد زوال 

رسامي >ار&Wات�o وإصابة  S�4افيoن و 4

 آخر&ن عEF ¥عا�ش املسلمoن ومن�س«� 11

�زء الgام من Tذا ا; �األديان األخرى 

                                                                 العالم.

�لس الوط�� الكوردستا*ي � –إننا � ا

سور&ا، إذ *عّزي اSTكومة الفر*سية 

وشعب فر*سا وعEF األخص عوائل 

SÙايا اإلر;اب، فإننا ندين مثل ;ذه 

ألعمال ال�� من شأ�8ا دعم الفئات ا

العنصر&ة و¥��يعgا عEF اق��اف 

�رائم ضد املgاجر&ن وعEF تقو&ة Tا

التيارات ال�� تطالب � الغرب بطرد 

 إ~E الgاء اSTكومات 
ً
األجانب، إضافة

 بموضوعاٍت تخر&�ية ;ذه 
ً
الغرMية إجماال

 �عن القيام بدور;ا � مWافحة اإلر;اب 

¥ �عز&ز مسا;ما�8ا � الشرق األوسط و

�وع Tة وا�oط\Tاألمراض ا EFالقضاء ع

                   والتخلف � ش�� أنحاء العالم.

�لس الوط�� الكوردستا*ي  � –ونحن � ا

سور&ا، إذ *شكر اSTكومة الفر*سية 

لوقوفgا مع ثورة الشعب السوري وكفاح 

سط من أجل شعوMنا � الشرق األو 

اSTر&ة والديموقراطية وحقوق اإل*سان، 

وعEF األخص للموقف الداعم لgذه 

 �اSTكومة مع كفاح شعبنا الكوردي 

;ذه املرحلة اT\ط�oة، ن©ّبھ إ~E ضرورة 

�©س ول-س بدافع املال أو بدافTن ع البحث عا

اSTر&ة... رMما ;ناك zعض الذين انخرطوا 

 لgذه االسباب، ولكن الس�ب حسب اعتقادنا

يكمن � جو;ر االس��اتيجية ال�� ذكرت 

  سابقا.

السؤال الذي يطرح نفسھ، ;ل تنظيم 

الدواعش قوي � سور&ا والعراق لدرجة ال 

يمكن القضاء عليھ عسكر&ا، سياسيا، فكر&ا؟ 

رى؟ كيف لتنظيم محظور ام ;ناك مسائل أخ

 ان يتمكن من بيع النفط والغاز، يفتح لھ 
ً
دوليا

معسكرات تدر&�ية � عدة دول، كيف لھ ان 

يتحرك عEF مسافات شاسعة ينظم كوادره 

ومقاتليھ و&نقلgم من دولة ا~E أخرى؟ اضافة 

ا~E ان ازدواجية االدوار بoن الداعم واملنا;ض 

 مون لgذا التنظيم �سgل عEF الذين يتحك

بمجر&ات االحداث � املنطقة تحقيق املز&د 

من zسط النفوذ والتغلغل املطلوب الذي 

ي�ناسب مع مصاgSTم االس��اتيجية، عندئذ 

يكون لWل جماعة ار;ابية حل، ولWل نظام 

اس�بدادي حل، ولWل اقلية ومعارض حل... 

 .ÞTا  

;ذا ال �ع�� بأن اSTكومات الصغ�oة والقوى 

وجماعات الرأي و ... ال  السياسية من احزاب،

�ستطيعون ان يحققوا النجاح لقضايا;م، بل 

عEF العكس، إن من يمتلك الكفاءة والقدرة 

 يمكن لھ 
ً
عEF التحرك ضمن اoST§ املتاح دوليا

 تحقيق الكث�o من املWاسب واالمتيازات. 
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 EFسلطتھ، وعليھ أراد الضرب ع

الوتر اSTساس لدى املعارضة، 

ثارة اT\الفات بي�8م، وتحر&كgم إل

ضد أحد أ;م مكونات املعارضة 

نظامھ، والذين ال   الوطنية ضد

شعار   ي�نازلون بأغلبي8ªم عن

إسقاط النظام، والنظام 

الفيدرا~� لسور&ا القادمة >أفضل 

اSTلول لبناء مستقبل يؤمن 

حقوق الWل ضم�8ا، بدون سلطة 

مركز&ة عروMية عنصر&ة >البعث 

سدين، وطغيان وسلطة األ 

ي©تقل من الطائفة العلو&ة   مذ;«�

إ~E األك¾�ية الس©ية وال�� قد 

يتحول إ~E سيطرة الراديWاليoن. 

ففي الواقع وحسب مجر&ات 

األحداث الصراع بي�8ما لم يكن 

عEF اجتثاث النظام الفاسد، بWل 

أzعاده الثقافية والفكر&ة 

واالقتصادية والسياسية، بل ;و 

طة، فقد صراع من أجل السل

شار>ا معا بتحو&ل الثورة من ثورة 

 E~الشعب ضد نظام مس�بد إ

صراع عسكري عEF القصر 

�gتان يحمالن معا Tوري، واgم�Tا

 أوMئة م�شا8mة وMوجوه مختلفة.

zشار األسد �ستلم اس�شارتھ من   

فروعھ األمنية، ومن الgالل 

الشيÃ� ومن موسكو، و;ناك من 

يرMط >ل ;ذه اSTلقات ببعضgا، 

أخذ �8ديدات النظام السوري ومن وااله 

من علماء وشيوخ مز&فoن كمف�� 

�مgور&ة حسون الذي ;دد الدول Tا

ات اإلر;ابية � وÙ¿ األورMية بالعملي

ال�8ار، � حال قيامgا بخطوات عسكر&ة 

                                  جادة ضد نظام األسد.

 الكوردستاني الوطني المجلس

سوریا –  

Encumena Niştimanî Kurdistanî – 

Sûriye 

 

 (Dr. Ehmed Xelîl) 

دراسات في التاریخ القومي 
 الحدیث

  ( الحلقة 1)

�زء األّول  Tا  

التضامن مع الشعب الفرنسي واجب 
 أخالقي على عاتقنا

�وم عEF الSÀافيoن والرسامoن Lإن ال

�مgور&ة Tا EFع 
ً
الفنانoن � بارrس، >ان ¦�وما

الفر*سية ال�� تدافع عن حر&ة الرأي والعقيدة 

واالبداع وال�� لgا موقف مشّرف حيال الثورة 

السور&ة، وطالب رئ-سgا ال��اع مراًرا 

بضرورة التدخل � سور&ا ال�8اء الà§اع وقبل 

� مخيمات الالجئoن  �áأن تحدث >ارثة عظ

واالمطار، كما أن ;ذا الرئ-س  zس�ب الثلوج

ال��اع قد ذ;ب ا~E كوردستان وقال بأن 

 EFالشعب الكوردي ;و عدوان ع EFالعدوان ع

فر*سا. ولذا، فإن تضامن الشعب 

مع الشعب الفر*��â ضروري  الكوردي

.                                                        وواجب أخال¶�  

كن عEF جر&دة او ونقول بأن العدوان لم ي

 
ً
مجلة او �Sافيoن فحسب، بل >ان عدوانا

عEF >ل الشعب الفر*��â، الذي جزء منھ 

 
ً
يتكّون من املسلمoن الذين وجدوا � فر*سا

 لgم أو ولدوا عEF ارضgا او التجؤوا ال89ا 
ً
موطنا

 �zس�ب معانا�8م من الفقر واالس�بداد 

بالد;م. و;ذا �ع�� أن العنصر&oن الفر*سيoن 

ذين يصيدون � املاء العكر س-ستفيدون من ال

;ذه اSTملة االر;ابية املدّبرة باحWام وال�� 

;ا قتلة مح��فون � تأجيج نار اSTقد 
ّ

نفذ

 أن و�� الشعب 
ّ
والكرا;ية عEF املسلمoن، إال

الفر*��â وتماسكھ وتضامنھ الذا¥ي سيفشل 
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فمصاgSTم أثمن من دماء 

الشعب السوري، وأثمن من 

��o الشعب وإزالة Lعمليات ت

القضية الكردية، فلم ¥عد سور&ا 

مجرد دولة بكيان وشعب، بل 

 ،¿Tاملصا EFحلبة الصراع ع

والدول ال�� ¥ساند النظام وال�� 

تتقاعس � دعم الشعب السوري 

تحت ��ة اإلر;اب، لم ¥عد تنظر 

إ~E سور&ا بإ*سانية، فشع¯8ا 

اصبح �ستخدم كطعم STيتان 

تجار اSTروب واملنافقoن 

 �واالن8ªاز&oن، وYشار األسد �8مھ 

 EFل ;ذا استمرار&ة البقاء ع<

لطة، فلقد غرق ذاتھ � الس

مس�نقع، وأغرق معھ الشعب 

السوري و¥سبقgم الطائفة 

العلو&ة، وعليھ فgذه التصر&حات 

حول الفيدرالية الكردية و;و من 

>ان يرفض ذكر اسم الكرد قبل 

الثورة، و&تحدث اليوم عن 

فيدرالي8ªم وعالق8ªم بأمر&Wا 

 EFططات ال�� تدرج ع\�وا

نھ وrعرض الرقم و>أ الساحة، 

يطالب الgيئات الدولية � حال 

الضرورة إجراء إحصائية تحت 

 (
ً
إشرافgا، مب©ية (كما ذكر سابقا

��o سWا�8ا الكرد األصليoن Lت EFع

وعمليات االس�يطان التعر&«� 

یخ ُعَبْید هللا مات ثورة الشَّ  مقدِّ

ل 
ّ
إن ثورة الشيخ ُعبيد هللا 8ْ�َري تمث

املرحلة األو~E من مراحل تصاعد الو�� 

ردي، و�Sيٌح أّن الشعور 
ُ

القومي الك

� السابق  
ً
باالنتماء القومي >ان موجودا

�ديد ;Tرد، لكن ا
ُ

و إعالن الشيخ عند الك

ردستان 
ُ

ُعبيد هللا بأنھ ير&د تأس-س ك

مستقلة، يختلف دور;ا عّما >ان ير&ده 

 �oَبْدرخان بك أم �oاألسالف من أمثال األم

ُبوتان؛ الذي zسط سلطتھ عEF املنطقة 

ذا�8ا � جنوب شر¶� تركيا و� شمال 

ح�� سنة  1820شر¶� العراق، من سنة 

>انت  ، وÈ� املناطق ذا�8ا ال��1840

           واقعة تحت نفوذ الشيخ ُعبيد هللا.

 §oّد الشيخ عبيد هللا تمgما أن عMو

باأل;داف القومية، وأن عgد بدرخان بگ 

ذلك، فإن من املgم مالحظة لم يكن ك

zعض الفروق بoن العgدين، وأك¾� تلك 

 ;و األلقاب؛ فُعبيد هللا 
ً
الفروق بروزا

شيخ، و;و لقب يحّدد وظائفھ الدي©ية 

دية، وMاعتباره 
ْ
َ�ن

َ
ش

ْ
ق كزعيم للطر&قة النَّ

 � فقد مارس ُعبيد هللا التأث�o ح�� 
ً
شيخا

املناطق الواقعة تحت نفوذ زعماء 

منصب عبيد هللا كزعيم آخر&ن، وإن 

ف أسلوMھ الكالمي 
ّ
قوي سمح لھ بأن يوظ

أ;داف االر;ابيoن اإلسالميoن والفاشيoن 

سواء، فgذه ل-ست املرة الفر*سيoن عEF حٍد 

األو~E ال�� يتعّرض ا~E اإلر;اب � تار&خھ 

اSTديث، وعEF الرغم من أن ;ذه العملية 

عاتية من النقاش 
ً
االر;ابية س�ث�o زوYعة

املSÀوب بالغضب الذي سيكون SÙيتھ 

املسلمون الفر*سيون واملدافعون ع�8م من 

الديمقراطيoن األورMيoن، إال أن و�� الشعب 

��â*مدافع عن  الفر �ºسيجعلھ كما >ان أك

 �اSTر&ات السياسية واالعالمية والثقافية و

 للتعا�ش املتoن بoن 
ً
ذات الوقت سيظل ضامنا

 عEF حقوق 
ً
مكونات البالد الدي©ية وحر&صا

.      اإل*سان   

�ر&مة T8ذه املناسبة، حيث تم قتل مرتك«� اmو

وكذلك الذين اختطفوا الر;ائن، يزداد 

الشعوب � العالم مع فر*سا  تضامن مختلف

 أ;داف االر;ابيoن 
ً
ورئ-سgا الذي يدرك تماما

� عرقلة جgوده من أجل إزاحة  
ً
املتمثلة اوال

.                                                              نظام األسد  

�مgور&ة  Tر �8ديدات مف�� ا
ّ

و;نا يجدر بنا تذك

د من قبل أن ;د  التاzع لنظام األسد الذي

سيده سo§رع الدمار � الدول األمر&كية 

ص 
ّ
واألوروMية ال�� تحاول غزو سور&ا لللتخل

.     منھ   

   جان كورد

                                                   09.01.2015 
kurdaxi@live.com 

http://cankurd.wordpress.com      

 إعالم
مضطرون لتنقیح بعض نحن 

المقاالت لغویاً حیث أن الكورد مھما 
كانوا سیاسیین فإن بعضھم الیجید 
 لغة العرب، فیرجى عدم المؤاخذة
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املمنL[ عEF مدى عقود من 

                                                                    الزمن.

الواليات املتحدة /  د. محمود عباس

  األمر&كية

mamokurda@gmail.com  

  توضیح من

خلیل الدكتور أحمد   

 من البعيد املا��� *عرف أن يكفي ال 

 التار&خ *عرف أن ي©ب¹� وإنما تار&خنا،

، القر&ب
ً
Ç¿ أيضا

ّ
جيد الرؤ&ة، لتت

ُ
 ون

 للمستقبل ون8ªّيأ اSTاضر، � التصّرف

�اعة وواقعية بو��Hنقّدم لذا،.  و 

 كتابنا من املقت�سة الدراسات ;ذه

 الكفاح تار&خ"  اإلنWلo§ية من امل��جم

ردي القومي
ُ

      ،"1925  - 1880 الك

 يدور  والكتاب. 2013 عام وامل©شور 

ردية الثوارت أبرز  حول 
ُ

 – 1880 بoن الك

 وضياع فشلgا، وأسباب ،1925

ردية القضية
ُ

 االنقسامات بoن الك

 الك�ºى، القوى  ومصاT¿ الداخلية،

ردستان تحتّل  ال�� الدول  وسياسات
ُ

.  ك

 وثائق من مستمّد  الكتاب ومحتوى 

 ،)zعدئذ تركيا( العثمانية الدولة

املF�ء بالعبارات الدعو&ة والرموز 

الدي©ية، T\دمة قضاياه القومية، 

�ز ع�8ا َبْدرخان بگ الذي لم ë بطر&قة

، مع أن ;ذا األخ�o >ان 
ً
 دي©يا

ً
يكن زعيما

األمoَ� األعEF التحاد قبF�. و&رى zعض 

رد أنھ zع
ُ

د ;ز&مة القوميoن الك

أمام إبرا;يم پاشا  1839العثمانيoن سنة 

ابن محمد عF� پاشا حاكم مصر، بدأ 

ردستان 
ُ

بدرخان بگ يخطط لتأس-س ك

مستقلة، ولكن "ل-س � املصادر 

التار&خية ما �ش�o إ~E ذلك"، و&بدو أن 

بدرخان بگ >ان يطمح إ~E إقامة حكم 

               ذا¥ي تحت نفوذ الدولة العثمانية.

بگ  ا�Sتمل أن مسا�� بدرخان ومن

لتوسيع نفوذه، وحروMَھ ضد ال©ساطرة 

، È� 1845وسنة  1843املسيحيoن سنة 

�gود Tن عرقلة اoال�� أتاحت للعثماني

 ،
ً
ردية، أك¾� مما >انت تفعلھ سابقا

ُ
الك

رد عEF منع ;ذا 
ُ

�عت الكّH كما أ�8ا

. وإن الفرق 
ً
التدخل والتالعب مستقبال

أ;داف الشيخ عبيد هللا  األك¾� أ;مية بoن

القومية، واSTكم الذا¥ي التقليدي 

لبدرخان بگ، ;و ;دفھ املعلن بإقامة 

ردستان مستقلة، و� يوليو/تموز سنة 
ُ

ك

1880  E~كتب عبيد هللا الرسالة التالية إ

 
 سوبارى آري

 

املروانيون ساللة كردية حكمت � شمال 

األناضول (روزافاى وMاكورى  سور&ا وجنوب

              م. 96/1084-990كوردستان) سنوات 

                                                                       املقر: آمد. 

م)، بدأت  983البو&z) �íعد وفاة عضد الدولة 

الدولة البو�8ية � االنحالل. قام أحد قادة 

 �Fالعشائر الكوردية (بنو مروان) واسمھ أبو ع

م) بإ*شاء إمارة مستقلة  997-990بن مروان (

� ديار بكر ومالذكورد. zس�ب اSTروب 

املتواصلة مع ج�oا�8م، وضع املروانيون 

                         أنفسgم تحت حماية الفاطميoن.

عرفت الدولة أوجgا السيا��Ò أثناء عgد >ل 

م) ثم نصر الدولة  1011-997من أYي منصور (

م). قام األمراء املروانيون  1064-1011أحمد (

ب���يع حركة العمران وMناء املدن، كما 

�عوا العلماء واألدباء � دول8ªم. قام H

املروانيون بصد غزوة إلحدى قبائل الغز 

 1/1042ز) ال��كمانية � املنطقة سنة (األغو 

م بدأ أفراد األسرة �  1061م. zعد سنة 

التناحر وأخذت الدولة تضعف. وضع ;ؤالء 

 71/1070منذ  أنفسgم تحت وصاية السالجقة

م. إال أن حرك8ªم ;ذه لم ¥شفع لgم، فقام 

السالجقة بطرد;م وأجلو;م عن منطقة ديار 
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 وأملانيا وأمر&Wا، وفر*سا، وMر&طانيا،

                   .واليونان وإيطاليا، وروسيا،

وضعنا من فقط العناو&ن: مالحظة  

11.1.2015 – ��ن آ�رد  

...���زل ا���اغ ���  

���� ��،ا"! م د���   

� ا�&%�ء����) ا���'�ن �،  

 �.-�د ا��,+ن وا"وه�م،

و��3 ��2 رأ0%�ل �0ى 

م...ا�4   

56�72� ��� أ=>�ع ا�,:��9ت ا�

5�� و@?ام ا�%<��9ت ا�.�

 وا��,'�5...

 A-Bر��C2��' ار�Dا� ��  

� ا���وع ا"5�29� و��=�ح ��  

...5�4F%ه�ات ا��� آ��

أ��9 :�م ا��,ب 9<?س 

 آ�"6<��5

��IFJ7= K ا��وح ا"'?56 

...5��LB�6ت ا�����5 وا�M Nوآ 

 �نائب القنصل ال�ºيطا*ي كاليتون 

.                                                           باشWال    

ردية شعٌب لھ خصوص-تھ، 
ُ

 الك
ُ
"األّمة

ھ وتقاليُده 
ُ
ھ مختلف، ولھ عادات

ُ
دين

اT\اصة، إنھ ُ�عَرف بoن األمم األخرى 

باملؤذين واملفِسدين، ... وإن زعماء وُوالة 

ردستان
ُ

سواء أ>انوا من رعايا ال��ك  -  ك

اُن  -أم من رعايا الفرس
ّ
Wوكذلك س

ردستان املسيحيoن، zعُضgم أو 
ُ

gم،  ك
ُّ
>ل

 �oأن األمور ال يمكن أن ¥س EFمتفقون ع

مع اSTكومتoن (ال��كية والفارسية)، 

ومن الضروري فعُل ��Áء ما، >ي تتفgّم 

اSTكومات األورMية حالتنا، ...  إننا نر&د 

 فإن 
ّ
أن تكون شؤوننا � أيدينا، ... وإال

ردستان ستأخذ أمور;ا � يد�8ا 
ُ

جميع ك

رد غ�o  [¥علن استقاللgا]، كما أن
ُ

الك

قادر&ن عEF تحّمل ;ذا األعمال الشّر&رة 

املستمرة، وعEF تحّمل القgر الذي 

تمارسھ عل89م اSTكومتان السي¸تا 

                                                             النوايا".

وإضافة إ~E إعالن الشيخ عبيد هللا عن 

الرغبة � االستقالل، فقد اعتقد 

صل ال�ºيطا*ي � املنطقة أن لدى القن

الشيخ عبيد هللا خطة شاملة لتوحيد 

رد جميعgم تحت قيادتھ. إن َود�ع 
ُ

الك

ُجَوْ&َدة �عتقد أن ثورة الشيخ ُعبيد هللا 

م يتم  6109م. سنة  1084بكر �8ائيا سنة 

القضاء عEF آخر اWSTام من أفراد 

                                                                          األسرة.

Dr-Sor Zere 

 

 قره قر&ة من ش�oو ابو  اوسو  كنجو  الدين عز 

� دولھ االمن �\ابرات سابق عميل حلنج 

 طالل ابو  فاضل مع مباشر  واتصاالت كوMا*ي

� صديق الدين عز  فلسطoن فرع � دمشق 

 قائد رامي وابو  كوMا*ي � شرطھ لقائد حميم

� عضو  كوMا*ي � العسكري  االمن مفرزة 

 الدينعز  ....... عل�� ل-س سري  البعث حزب

 نلالبوجo تاzع كوMا*ي � روان ;o§ي  قائد سابقآ

 واب�� مسن رجل وقتل مجزرة � مشاركة zعد

� االمن مسؤول ا~E ترفع كوMا*ي غزال تل 

�Fداخ ��وم اثناء كوMا*ي � االسا�ش قسم ¦ 

 كوMا*ي ا~E داعش دخول  zعد كوMا*ي ا~E داعش
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 وا�A6�B= K� ?>2... ور:��5...

5%Oخ وأ��Q K��! �9 Nوآ 

59�� 26<�د �RC ا��,ب '2

 9<?50 ه� ا���5FO ا�5%6�4

 �9K� (�>Q ��Sأ  

 IF: T'�76 (6?أآ>� ز� Iإ�

 V%5 ا���2&�5...

 هXي ' د��

��27، :�دا=�2�>Y  

 وأ!,ا'�2 ا�7<?5�9...

�9 '���%�ل وا+�7Qاآ�5Z� 

 و'���Dرة ا"5�%9...

 و�%�رس أ:�2��% 

'��?�V�%6ا\�5...   

 و�[��I7! T ا�.>�ح

 50��0 ا�R_2 ا^ره�'�5...

���0ن ا��Lق..."" ��� 

�<�ل ا�J%�ه�� وا+��B70ف'  

� "ا���آ5�%"� �2>! �: �F� و�

"...5�� 0 !�2 أآXو'5 "ا�%��

c�2�%0 N�C.و��اد�� ا� 

 "ا��!?ة ا��\5�2"...    

ل بروز نموذج جديد من القيادة بoن 
ّ
"تمث

رد، ولعلھ >ان أّوَل وأعظَم رجِل ِديٍن 
ُ

الك

ردستان". إن مWانة عبيد هللا
ُ

 قائٍد � ك

 �منحتھ شgرة تار&خية عند الشيوخ 

�تمع املسلم، وMحكم مWانتھ الدي©ية �ا

 E~للناس، إضافة إ 
ً
فإنھ اعت�º نفسھ قائدا

.ù 
ً
                                              كونھ خادما

 
ُّ
gرانية األخالقية، وإ~E جانب التقوى والط

>ان الشيخ بحاجة إ~E قدرات سياسية 

ن من إيجاد عصر 
ّ

&ة، و>ان ي©ب¹� أن يتمك

 EFع ��úالفات، و&ق\�¥سو&ات مناسبة ل

شعر 
ُ
الà§اعات، و&قّدم اإلعانات ال�� ¥

املنكوoMن بتغ�oّات سرrعة، و&جيَد 

نَجز 
ُ
عمليات التحكيم واملصاSTة ال�� ت

 من ِقبل H\صيات غ�o محلية، 
ً
عادة

والذين ال تكون لgم عالقة بالعداوات 

مكن أن تلّوث أحWامgم. إن ا�Sلية ال�� ي

َسر;م 
ُ
شgرة الشيوخ تقوم عEF *سب أ

الدي�� املقدس، وعEF اSTصافة والgيبة 

وشّدة التأث�o، وعEF أن تكون � سالل8ªم 

 E~ال©سبة إMمحلية، و �oاألسر&ة دماء غ

 E~إ �áالشيخ عبيد هللا، فإنھ >ان ي©ت

ساللة يصل *س¯8ا إ~E الشيخ عبد القادر 

ْيال*ي، ذ
َ
لك الِقّد�س الش�og الذي ظgر الگ

� zغداد � القرن الثالث عشر امليالدي. 

 اسبوعoن ملدة سروج � بقي سروج ا~E ;رMا

 كوMا*ي عن خطر  وابتعاد ب-شمركة دخول  zعد

 ودمار  خراب بoن يتجول  و;و  كوMا*ي ا~E فرجع

 الذي انجازات لي�ºز صوره بتصو&ر  و&قوم

           .بھ يقوم

23 November 2014    

 

Kurdistanicom1@gmail.com 

http:/www.kurdnas.org 

https://www.facebook.com/Kurdnas.Kur

distan.Syria 

https://www.youtube.com/watch?v=EN262
mo08V8 

 


