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قيادة عمليات تحرير نينوى جاهزة لتحرير الموصل

بمناســبة أعيــاد آذار ونــوروز وعيــد القيامــة
المجيــد بإســم هيئــة تحريــر جريــدة ســورايا
نتقــدم بأحــر التبريــكات والتهانــي لشــعبنا
الكوردســتاني وباألخــص شــعبنا ســورايا
متمنينــا العــودة الســريعة للمهجريــن قســرا الــى
بيوتهــم وكل عــام و شــعبنا بألــف خيــر.

سـورايا  -خـاص /بعـد اسـتكمال
التحضيـرات ووصـول قطعات عسـكرية
الـى المنطقـة.
صـرح أحـد القادة العسـكريين لجريدة
سـورايا قائلا :ان األسـتعدادات جاهـزة
وتـم وصـول قطعـات عسـكرية الـى
منطقـة التحشـد فـي قضـاء مخمـور

لتعمـل هـذه القطعـات ضمـن نظـام
معركـة قيـادة عمليـات تحريـر نينـوى.
هـذه القطعـات التـي وصلت الـى منطقة
التحشـد تـم تدريبهـا بشـكل راقي جدا
علـى يـد خبـراء عراقييـن ومـن قـوات
التحالـف الدولـي ،وبعـد التدريـب تـم
تسـليحها بأسـلحة متطـورة جـدا يتـم

عقـــد اليـــوم الخميـــس 2016/3/10
األجتمـــاع األول للهيئـــة التنســـيقية
لشـــبكة مكونـــات كوردســـتان
فـــي مقـــر منظمـــة ســـورايا للثقافـــة
واإلعـــام فـــي عنـــكاوا بحضـــور
ممثلـــي منظمـــات المجتمـــع المدنـــي
للمكونـــات فـــي أقليـــم كوردســـتان .
وتـــم فـــي األجتمـــاع بحـــث أليـــة
عمـــل الشـــبكة ومنهاجهـــا المســـتقبلي
وأتخـــذت القـــرارات بشـــأنها وهـــي :
أوال  :أنتخـــاب (نـــوزاد بولـــص
حن ــا) رئي ــس منظم ــة س ــورايا للثقاف ــة
واإلعـــام المنســـق العـــام للشـــبكة .
ثانيا  :تشــكيل اللجنة المالية من :
 -1المنســق العام .
 -2ســعدي ثجيل خفي .
 -3ســرمد مقبل كي خسرو.
ثالثـــا  :قـــررت الهيئـــة التنســـيقية
للشـــبكة البـــدء بزيـــارات الـــى
المؤسســـات الحكوميـــة والبرلمـــان

واألح ــزات والق ــوى السياس ــية وزي ــارة
المنظمـــات الدوليـــة والقنصليـــات
والممثليـــات فـــي أقليـــم كوردســـتان
لغـــرض تعزيـــز العالقـــات والتعريـــف
بالشـــبكة وأقامـــة العديـــد مـــن
النشـــاطات والفعاليـــات ومهرجـــان
التعايـــش فـــي كوردســـتان .
والجديـــر بالذكـــر فـــي األول مـــن
شــهر أذار الجــاري تــم األعــان عــن
تش ــكيل ش ــبكة مكون ــات كوردس ــتان
ف ــي مؤتم ــر صحف ــي حض ــره ممثل ــي
وزارة الثقافـــة والشـــباب ومحافظـــة
اربيـــل وأتحـــاد علمـــاء الديـــن
األســـامي وممثلـــي المكونـــات (
الزرادشـــتية،
األسالم،المســـيحية،
الكاكائييـــن،
اليهود،األيزيديـــة،
الشـــبك ،الصابئـــة
البهائيـــة،
المندائييـــن) باألضافـــة الـــى وســـائل
اإلعـــام وبرعايـــة منظمـــة المســـلة
وبدعـــم مـــن الســـفارة الكنديـــة .

نوزاد بولص منسقا عاما
لشبكة مكونات كوردستان

إسـتخدامها ألول مـرة مـن قبـل الجيش
العراقـي كمـا تـم تجهيزهـا بمعـدات
حديثـة سـتفاجيء داعـش عنـد بـدء
المعركـة التـي يتـم تحديدهـا مـن قبل
القائـد العـام للقـوات المسـلحة.
وحـول التنسـيق مـع قـوات البيشـمركة
قـال المصـدر اإلعالمـي فـي مقـر
العمليـات أن هنـاك تنسـيق عالـي
جـدا مـع قـوات البيشـمركة والحشـد
الجماهيـري لعشـائر جنـوب نينـوى،
وان المرحلـة األولـى من اإلسـتعدادات
جاهـزة وننتظـر سـاعة الصفـر للهجـوم
وبـدء عمليـات التحريـر بالتنسـيق مـع
قـوات التحالـف.
كمـا قـال ان هنـاك إذاعة فـي مقر قيادة
عمليـات تحريـر نينـوى وتبـث برامجهـا
علـى فترتيـن صباحيـة ومسـائية الغـرض

منها :
الغايـة األولـى :توجيـه رسـائل أطمئنـان
وحـث المواطنيـن مـن أهالـي نينـوى
بالتعـاون مع القوات المسـلحة وطمأنتهم
بـان القـوات العراقيـة سـتحررمدنهم
أنشـالله وتخليصهـم مـن زمـر داعـش
التكفيريـة.
الغايـة الثانيـة :إرسـال رسـائل الـى
داعـش للتأثير النفسـي والمعنوي عليهم
وأيصالهـم الـى قناعة بأنهم سـيخضون
معركـة خاسـرة أصلا.
واألذاعـة تبـث علـى موجـة  FMبتـردد
 8،89وبحسـب المعلومات اإلستخباراتية
التـي حصلـت عليها الجريـدة ان منطقة
سـهل نينـوى تـم أفراغهـا مـن عوائلهـم
وأرسـالهم الـى مركـز محافظـة نينـوى
وحاليـا اليوجـد أي شـخص فـي قريـة
كرمليـس وتـم تفخيـخ مقـر شـرطة
الحمدانيـة ومقـر القائـم مقاميـة وبيـوت
المنتسـبين والمسـؤوليين العسـكريين
وسـحبوا عوائلهـم والقـوة الضاربـة

موجـودة فـي المنطقـة .وفـي تصريـح
لوسـائل اإلعلام قـال اللـواء نجـم
الجبـوري ،قائـد علميات تحريـر نينوى:
«معركـه الموصل هي اخر معركه انشـاء
اللـه يخوضهـا العراقييـن لتدميـر اخـر
معقـل مـن معاقـل الداعـش فـي العراق،
هـذه القـوات مثـل ماأشـرت هـي قوات
جاهـزه للصفحـة االولـى منطقـه مخمور
ومناطـق اخـرى سـوف تبقـى مناطـق
تحشـد يتوافـد لهـا الجيـش العراقـي
والقـوات المسـلحة اليهـا باسـتمرار».
المقاتلـون أكـدوا جاهزيتهـم لخـوض
المعركـة لتحريـر المدينـة بأسـرع وقـت
ممكن .
ويقـول مقاتـل« :معنوياتنـا جيـده جـدا
ونحـن علـى اهبـه االسـتعداد لدخـول
مدينـه الموصـل».
وتبـذل القـوات االمنيـة جهـودا كبيـرة
إلسـتعادة الموصـل مـن سـيطرة داعـش
الـذي احتـل المدينـة منـذ منتصف عام
الفيـن واربعة عشـر.

عنكاوا على موعد إلستقبال فقيدها الغالي المناضل أبو جنان
«إفرحي ها قد عاد إليك إبنك»

منذ األيام األولى إلصابته بالمرض،
وحتى قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة،
كانت عنكاوا وهموم الوطن ،تحتل
جزءا كبيرا من تفكير فقيدنا الراحل أبو

جنان.
وحتى قبل أن يشتد عليه المرض،
أوصى قبل وفاته ،بدفنه في معشوقته
عنكاوا ،قرب والده ووالدته وشقيقه

وشقيقته والشهداء الخالدين ،إذ أحبها
وأفنى حياته من أجلها ومن أجل الوطن
طيلة سنوات عمره ،مناضال من أجل
قضايا شعبه وتحرره.
لذلك وبناء على وصيته ،ولتحقيق ما
أراده ،قررت عائلته في السويد تحدي
كل الصعاب ،لنقل جثمانه من مدينة
إسكلستونا الى عنكاوا يوم األحد
المصادف  /13آذار ،2016 /حيث سيتم
دفنه هناك في مراسيم مهيبة في مقبرة
عنكاوا في اليوم الثاني.
وتبدأ مراسيم الدفن والجنازة ،يوم اإلثنين
 14آذار ،2016 /في تمام الساعة العاشرة
صباحا ،حيث يقام قداس جنائزي على
روحه في كنيسة مار يوسف ،ومن ثم
نقل جثمانه الى مقبرة عنكاوا.
بعد ذلك تقبل التعازي من قبل عائلة
الفقيد وذويه في قاعة النادي األكاديمي
بعنكاوا الى الساعة السادسة والنصف
مساء.

عائلة الفقيد
نجيب حنا عتو ( ابو جنان )
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فرانسيسكو موتا..
إعالن بابا شيخ اإليزيديين ساعد في عدم إيذاء ضحايا داعش مرة أخرى
قـال فرانسيسـكو موتـا ،رئيـس قسـم
حقـوق اإلنسـان ببعثـة األمـم المتحـدة
فـي العـراق -يونامـي ،إن مكـون حقوق
اإلنسـان أساسـي جـدا فـي أيـة بعثـة
متكاملـة.
موتـا الـذي حاورتـه الزميلة مـي يعقوب
عقـب مشـاركته فـي جلسـة مـع أعضـاء
مجلـس األمـن حـول دور مكتب حقوق
اإلنسـان ضمـن البعثـات األممية ،تحدث
أيضـا عـن أهميـة توثيـق انتهـاكات
داعـش وضمـان الخدمـات الطبيـة
والنفسـية للناجيـن ومسـاعدة مسـؤولي
الحكومـة والمجتمـع الدولـي لصياغـة
اسـتجابتهم علـى نحـو فعـال.
موتـا سـرد أيضـا بعـض القصـص التـي
وثقهـا مكتبـه فـي العـراق وتحـدث عـن
أهميـة إعـادة إدماج الناجيـات من قبضة
داعـش فـي مجتمعاتهـن أسـوة بمـا دعـا
إليـه بابـا شـيخ اإليزيديين.
المزيد في الحوار التالي:
أنـت هنـا فـي المقـر الرئيسـي فـي
نيويـورك .مـا هـو الغـرض مـن زيارتك؟
السـيد فرانسيسـكو موتـا :شـكرا علـى
اسـتضافتي .فـي الواقـع إنها زيـارة مهمة
ألنهـا فرصـة لمجلـس األمـن الدولـي
والمجتمـع الدولـي علـى نطـاق أوسـع
لالسـتماع مباشـرة إلـى رؤسـاء مكونات
حقـوق اإلنسـان فـي البعثـات السياسـية
وبعثـات حفـظ السلام ،حـول مـا
يجـري فـي الميـدان فيما يتعلـق بحقوق
اإلنسـان وسـيادة القانـون وحـول بعـض
اإلجـراءات التـي نقـوم بهـا لمعالجـة
هـذه المشـاكل ،وأيضـا عـن بعـض
التحديـات التـي نواجههـا خلال عملنـا
فـي الميـدان ،والتحديـات التـي نرى أن
تلـك الـدول سـتواجهها فـي المسـتقبل
القريـب .وهـذا مهـم جـدا ألنـه يعطـي
المجتمـع الدولـي الفرصـة لفهـم الوضع
بالكامـل والحصـول علـى المعلومـات
التـي يحتاجهـا لصياغـة اسـتجابته علـى
الصعيـد األمنـي واإلنسـاني وحقـوق
اإلنسـان لتلـك األزمـات.
كيـف يسـاهم مكـون حقـوق اإلنسـان
فـي التنفيـذ الشـامل لتفويـض البعثـات،
وعلـى وجـه الخصـوص ،جوانـب
الحمايـة والوقايـة مـن التفويـض؟
السـيد فرانسيسـكو موتـا :أعتقـد أن
مكـون حقـوق اإلنسـان أساسـي جـدا
فـي أيـة بعثـة متكاملـة .أعـرف أن هناك
تصـورا لمعالجـة بعـض األزمـات مـن
الناحيـة األمنيـة أو السياسـية ،لكـن كمـا
قـد يقول لـك أي جنرال ،إنه يمكن أن
يربح الحرب ،ولكنه ال يسـتطيع كسـب
السلام .إذا ،مـا هـو بالفعل أساسـي ،هو
أن بعـض الظـروف التي أدت إلى ذلك
العنـف بـادئ األمـر هـي فـي الواقع في
مجـال حقـوق اإلنسـان .فنحـن لـم نقـم
فقـط بتحديـد تلك األسـباب فيما يتعلق
بحقـوق اإلنسـان وسـيادة القانـون ولكن
كنـا قادريـن علـى العمـل مـع شـركائنا
فـي الميدان إلشـراك الحكومة والشـعب
حيـث نعمل ،وفي هـذه الحالة -العراق،
ليحاولـوا بأنفسـهم تحديـد الحلول لتلك

المشـاكل وليكونـوا مسـؤولين عـن
تنفيـذ تلـك الحلـول .إذا لدينـا دور
نشـيط عبـر مجموعـة كاملـة مـن قضايـا
حقـوق اإلنسـان وسـيادة القانـون .كمـا
نقـوم أيضـا بالرصـد واإلبلاغ عن وضع
حقـوق اإلنسـان .ولكـن عمليـة اإلبلاغ
التـي نقـوم بهـا تهـدف دائمـا إلـى
تشـجيع الحكومـة والمسـؤولين عـن
ضمـان حمايـة حقـوق اإلنسـان ،علـى
تحسـين أدائهـم فيمـا يتعلـق بالتزاماتهـم
الدوليـة لجعـل تلـك الحقـوق حقيقـة.
ومـن خلال ذلـك ،نبنـي بيئـة أكثـر
اتسـاقا حيـث يمكـن أن يبـدأ السلام
الحقيقـي ،وحيـث يمكـن للحـوار
السياسـي أن يحظـى بفرصـة نجـاح... .
نحـن جميعـا نعرف البيئـة عالية الخطورة
التـي تعمـل في ظلهـا يونامي في العراق.
فـي هـذا اإلطـار ،ما هـي التحديات التي
تواجـه تنفيـذ تفويض مجلـس األمن في
مثـل هـذه البيئات التي تـزداد تعقيدا؟
السـيد فرانسيسـكو موتـا :أعتقـد أن
هنـاك أمريـن :البيئـة األمنيـة التـي
تشـكل تحديـا خطيـرا لعملنـا ،وهنـاك
البيئـة اللوجسـتية وهـي أيضـا صعبـة
جـدا .هنـاك اثنـان وثالثـون موظفـا فـي
مكتـب حقـوق اإلنسـان فـي العـراق،
ثمانيـة عشـر منهـم موظفـون محليـون.
وبالطبـع ال أحـد يتأثـر بالعـبء األمنـي
أكثـر مـن الموظفـي المحلييـن .أقـدر
كثيـرا العمـل الـذي يقومـون بـه في ظل
وضـع هـش وخطيـر ،والتزامهـم بضمـان
وحمايـة حقـوق اإلنسـان فـي العـراق.
ومـا حققنـاه رائـع فـي هذه الحالـة .فمن
خلال موظفينـا المحلييـن ،تمكنـا مـن
بنـاء شـبكة معلومـات عبـر البلاد ،وهي
مكونـة مـن مواطنين عاديين ومسـؤولين
حكوميين ،وأمنييـن وقضائيين ومنظمات
المجتمـع المدنـي .وكانـت تلك الشـبكة
فـي ظـل األزمـة التـي ضربـت العـراق
فـي حزيـران  2014التـي جعلـت مـن
مكتبـي أحـد المكاتـب القليلـة ،إن لـم
يكـن الوحيـد الـذي اسـتمر فـي العمـل
وجمـع المعلومـات حـول انتهـاكات

حقـوق اإلنسـان التي حصلـت في جميع
أنحـاء البلاد .وهذه المعلومـات ال تعتبر
فقـط أساسـية لحكومـة العـراق لمعرفـة
مـا يجـري فـي المناطـق التـي سـقطت
فـي قبضـة تنظيـم داعـش ،ولكـن أيضا
للمجتمـع الدولـي مـن أجـل صياغـة
اسـتجابته اإلنسـانية للوضـع المأسـاوي
لمئـات آالف األطفال والنسـاء والرجال.
فيمـا يتعلـق بالتحديـات اللوجسـتية.
تعلميـن نحـن دائمـا نناضـل مـن أجـل
الحصـول علـى المـوارد.. .
لقـد ذكـرت للتـو داعـش ،فـي ظـل
وجـود هـذا التنظيـم في العـراق والعنف
الجنسـي البغيـض الـذي يمارسـه ضـد
النسـاء واألطفـال ،كيـف يمكنكم توثيق
العنف الجنسـي المرتبـط بالصراع ضمن
مكـون حقـوق اإلنسـان فـي البعثـة؟
السـيد فرانسيسـكو موتـا :هـذا أحـد
األوجـه األكثـر مأسـاوية مـن الصـراع
الحالـي .فالجرائم المروعـة التي ترتكب
مـن قبـل داعش ضـد الجميع ،فـأي فرد
يشـتبهون بأنـه ال يدعمهـم أو ال يؤمـن
بعقيدتهـم يصبـح هدفـا محتملا ،وهـذا
يعنـي أي شـخص ،وبخاصـة األقليـات
اإلثنيـة والدينيـة التـي تسـتهدف بشـكل
خـاص .كمـا أن النسـاء واألطفـال عانـوا
بشـكل غيـر متناسـب .نحـن نعلـم أنـه
مـازال هنـاك حوالـي  3،500امـرأة،
معظمهـن مـن المجتمـع اإليزيدي ولكن
أيضـا مـن األقليـات األخـرى ،مازلـن
مسـتعبدات ،ونحـن قلقـون جـدا علـى
حياتهـن .توثيـق تلـك االنتهـاكات هـو
أحـد الجوانـب األكثـر إيالمـا ممـا نقوم
بـه .والشـبكة التـي تحدثـت عنهـا سـابقا
مكنتنـا مـن فهم مـا يحدث فـي الميدان
حتـى فـي المناطـق التـي يسـيطر عليهـا
داعـش ،وهنـاك الكثيـر مـن الشـجعان
الذيـن خاطـروا بحياتهـم لتزويدنـا بتلـك
المعلومـات .فعناصـر داعـش سـيقتلون
النـاس إذا ثبـت أنهم ينقلـون المعلومات
إلـى مصـادر خارجية .معظم الشـهادات
التـي تمكنـا مـن جمعهـا هـي مـن
الناجيـات والناجيـن الذيـن وصلـوا إلـى

المناطـق اآلمنـة تحـت سـيطرة الحكومة
وبخاصـة فـي كردسـتان .نقـوم ببعثـات
منتظمـة إلـى أماكـن النازحيـن ونجـري
مقابلات معهـم ونوثـق مـا جـرى لهـم.
ولكـن هنـاك أمـر آخـر مهـم ،فعملنـا
ال يقتصـر علـى نقـل القصـص -الـذي
يعـد مهمـا إلعطـاء النـاس بعـض
اإلحسـاس بالعدالـة ،ولكـن نحـاول
أيضـا ضمـان وصولهـم إلـى الخدمـات
الطبيـة والنفسـية .وأحـد األمـور التـي
نعتقـد أنهـا مهمـة ،هـي الحاجـة إلـى
وجـود دعـم للنسـاء مـن نظائرهـن فـي
المجتمعـات المحليـة لمسـاعدتهن علـى
تخطـي الصدمـة وإعـادة إدماجهـن فـي
المجتمعـات بكرامـة مطلقـة ألننا نتعامل
مـع مجتمـع محافـظ جـدا ،وأفضـل
طريقـة للقيـام بذلـك هـي عبـر تمكيـن
النسـاء مـن داخـل مجتمعاتهـن.. .
عندما كنت في بغداد في نيسـان ،2014
سـمعت من بابا شـيخ اإليزيديين ،وكان
ذلـك أعالنـا رائعا،سـمعت دعوتـه إلـى
الترحيـب بجميـع ضحايـا داعـش .كيف
برأيـك أثـر ذلـك علـى إعـادة إدمـاج
النسـاء فـي المجتمعات؟
السـيد فرانسيسـكو موتـا :سـاعد
بشـكل هائـل! فكمـا تعلميـن فـي هـذه
المجتمعـات ال يتعلـق األمـر فقط بالدين
بـل أيضا بتقاليدهـم الثقافية ،فهم مجتمع
محافـظ ،ويعشـون فـي منطقـة نائيـة
معزولـة ،ولديهـم الكثيـر مـن وجهـات
النظـر التقليديـة حـول بعـض األمـور.
فـي بـادئ األمـر عندمـا سـيطر عناصـر
داعـش علـى مناطـق شاسـعة مـن العراق
واسـتعبدوا عـددا كبيـرا مـن النسـاء
واألطفـال ،كان الرجـال اإلزيديـون
يأتـون إلينـا ويقولـون إنهـم يعلمـون أن
نسـاءهم محتجـزات في مـكان معين في
تـل عفـر أو مكان آخـر ،وأنهم يريدون
منـا أن نطلـب مـن التحالـف الدولـي أن
يقصـف ذلـك الموقـع ويقتلهـم جميعـا.
وكنـت أقـول «أتريـدون أن يمـوت
أطفالكـم وزوجاتكـم» ،فكانـوا يجبـون
«المـوت أفضـل مـن العيـش فـي العـار».

لذلـك ،فيمـا كنـا سـعداء لتحريـر أولئك
النسـاء واألطفـال مـن قبضـة داعـش،
كنـا فـي الوقـت نفسـه قلقيـن علـى مـا
قـد يعانـون منـه فـي مجتمعاتهـم نتيجـة
تلـك األفـكار التقليديـة حـول العـار.
إذا ،إعلان بابـا الشـيخ كان هامـا جـدا
حيـث قـال إن جميع الضحايـا هم أنقياء
روحيـا ،وطمـأن النسـاء بـأن مجتمعاتهن
سـترحب بهـن ولـن تصدهـن .فآخـر
شـيء نريـد حدوثـه هـو إيذاؤهـن مـرة
أخـرى.
هـل يمكـن أن تتشـاطر معنـا بعضـا ممـا
وثقتمـوه؟ قصة ربمـا ،ولكن بالطبع دون
ذكـر اسـم الضحية..
أسـتطيع ذكـر بعـض القصـص  ..هنـاك
فتاتـان قابلتهمـا ،مراهقتـان مـن تلعفـر.
قصتهمـا رهيبـة ،فوالدهمـا كان شـرطيا،
واألمـر الـذي كان صادمـا بالفعـل هـو
عندمـا وصلـت عناصـر داعـش إلـى
البلـدة- .فـي الواقـع هـذه قصـة صادمـة
وجميلـة فـي نفـس الوقـت مـن حيث ما
يمكـن للناس القيام بـه .-فهؤالء الفتاتان
كانتـا تعيشـان مـع والديهمـا ،وعندمـا
وصـل داعش إلـى البلدة ،أحـد الجيران
دل عناصـر داعـش عليهـم لكونهـم مـن
اإليزيدييـن .فشـهدت الفتاتـان علـى
مقتـل والدهمـا أمـام المنـزل .لقـد قتلوه!
سـألوه إن كان قـد يغيـر دينـه ،فأجـاب
بالنفـي ،فقتلـوه!! أرادوا أن يأخـذوا األم
والفتاتيـن ،ولكـن سـلموهن إلـى أحـد
الجيـران العراقييـن ليحتجزهـن إلى حين
عودتهـم ألخذهـن .لكـن الجـار ،بـدال
مـن أن يسـلمهن إلـى داعـش هربهـن
مـن تلعفـر إلـى منطقـة كردسـتان .وهذا
تطلـب منـه شـجاعة كبيـرة .غيـر أنه قتل
الحقـا مـن قبـل داعـش لمحاولتـه القيام
بعمـل مماثـل مـن أجـل إنقـاذ النسـاء
واألطفـال الذيـن كان يطاردهم التنظيم .
هنـاك أيضا قصص مروعة أخرى ،عندما
قبضـت عناصر داعش على النسـاء بادئ
األمـر كانـت بحوزتهن هواتـف خليوية.
ومـن سـخرية األمـر ،أن العناصـر كانـوا
يغتصبـون النسـاء ولكـن ال يفتشـونهن.
فكثيـرات منهـن كان بحوزتهـن هواتف
وكـن يتصلـن بـي وبأعضـاء الفريـق من
مـكان احتجازهـن ويخبروننـا عـن بعض
الرعـب الذي تعرضن له .كان االسـتماع
إلـى مـا يتعرضـن له مع أطفالهن بشـكل
يومـي مفجعـا كثيرا .بعض هؤالء النسـاء
تمكـن مـن الهـرب الحقـا ،وتمكـن
مـن الوصـول إلـى المناطـق اآلمنـة
فـي العـراق ،واسـتطعنا مقابلتهـن وقمنـا
بضمـان حصولهـن علـى مسـاعدات
إنسـانية .األمـر الجيـد فـي هـذه القصـة
هـو أنـه بعـد وصولهـن إلـى المناطـق
اآلمنـة ،قمنـا بإرشـادهن إلـى عامليـن
إنسـانيين آخريـن سـاعدوهن علـى لـم
شـمل أسـرهن.
لدينـا الكثيـر من هذه القصـص المفجعة
عـن أنـاس يختبـرون المأسـاة يوميـا .إنه
وضـع مأسـاوي للجميـع وبالطبـع لـن
ينتهـي إذا لـم يتـم القضـاء علـى داعش
نهائيا.
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رحيل الرفيق والقائد الشيوعي البارز نجيب حنا عتو «ابو جنان»
أحمد رجب

عنــد ســماعي برحيلكــم ايهــا
المناضــل الكبيــر والشــيوعي الصــارم
صديقــي الوفــي ورفيقــي العزيــز والقائد
الشــيوعي البــارز نجيــب حناعتــو «ابــو
جنــان» شــعرت بالفاجعــة االليمــة
وكانــت الصدمــة قويــة واجتاحــت
روحــي وقلبــي مشــاعر االلــم حزنــا
علــى فراقكــم.
نعــم ،ايهــا المناضــل المربــي،
التقينــا الول مــرة فــي الســبعينات مــن
القــرن الماضــي عــن طريــق الصديــق
والرفيــق العزيــز الفقيــد ســعدي المالــح
ايــام كنــا نعمــل فــي المكتــب الصحفــي
القليــم كوردســتان «مصــاك» وعــن
طريــق العزيــز ســامي المالــح ايــام
الدراســة فــي جامعــة الســليمانية ،التقينــا
يــوم زرتــم مــع شــبيبة الحــزب فــي
عينــكاوا مدينــة الســليمانية.
مــاذا اكتــب فــي يــوم رحيلكــم؟
اكتــب عــن ذكرياتكــم ،لقــد انخرطتــم
فــي الحــزب الشــيوعي العراقــي مبكــرا
منــذ الصبــا ،وتعرضتــم للمالحقــة
واالعتقــال والتعذيــب الجســدي
والنفســي علــى ايــدي عصابــات االنظمة
الدكتاتوريــة والحكومــات التــي تعاقبت
علــى الحكــم ،وكنتــم دائمــا متماســكا
شــجاعا تقاومــون الجالديــن بروحيــة
المناضــل التــي ال تليــن لــه قنــاة،
وبمعنويــات الشــيوعي الصلــب.
نعــم ،منــذ نعومــة اظافركــم دخلتــم
ســاحة النضــال ،وكنتــم وفيــا للحــزب
ومبادئــه ،وكنتــم رجــل المهمــات
الصعبــة فــي مراحــل ومنعطفــات
الحيــاة ،ويشــهد لكــم تاريخكــم
النضالــي الثــر ،وكنتــم تعملــون بصبــر
وصمــت بعيــدا عــن االســتعراض وحــب
الــذات واالضــواء.
نعــم ،ايهــا الرفيــق الشــهم التقينا في
ســاحات النضــال ضــد الدكتاتوريــات
المتوحشــة واالنظمــة البوليســة الشرســة،

التقينــا فــي جبــال كوردســتان الشــامخة
ونحــن نحمــل الســاح ضمــن انصــار
الحــزب الشــيوعي العراقــي ،وكنــا
علــى الــدوام تربطنــا الصداقــة الحميمــة
والعالقــات الرفاقيــة النضاليــة.
التقينــا فــي منظمــات حزبنــا حاملين
همــوم شــعبنا ،نتعلــم منكــم ونســتمد
القــوة مــن ثباتكــم وافكاركــم ،وكانــت
حياتكــم حافلــة بالبــذل والعطــاء،
وبــرزت مســاهماتكم فــي العمــل
الحزبــي الجماعــي المنظــم.
التقينــا فــي مقــرات الحــزب فــي
توزلــة ونــوكان وبشتاشــان ،وكنــا
نعمــل علــى ضــوء الفانــوس النفطــي،
وتجرعنــا االمريــن ونحــن فــي االيــام
االولــى لكفاحنــا المســلح ضــد الســلطة
الدكتاتوريــة لنظــام صــدام حســين
وحــزب البعــث العربــي ،االكل الــرديء
والبــرد القــارس والقصــف المدفعــي
وقصــف الطيــران .بعــد عمليــات االنفال
الســيئة الصيــت التقينــا فــي مدينــة ورمي
فــي كوردســتان ايــران ،وتحدثتــم عــن
حياتكــم اليوميــة ومعاناتكــم الصعبــة،
انتــم وعائلتكــم ،وكنتــم تشــتاقون

مواساة المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
برحيل المناضل نجيب حنا عتو «ابو جنان»
الى عائلة الرفيق نجيب حنا (ابو
جنان) المحترمين
بألم وحزن عميقين تلقينا نبأ
رحيل الرفيق العزيز نجيب حنا (ابو
جنان) بعد مرض لم يمهله طويال.
والرفيق الراحل من الشخصيات
الوطنية واالجتماعية المعروفة في
عينكاوة ،وهو سليل عائلة شيوعية
قدمت الكثير من التضحيات.
وكان الراحل من اوائل
الملتحقين بحركة االنصار الشيوعيين
في ستينيات القرن الماضي بعد
انقالب شباط االسود عام  ،1963ثم
واصل نشاطه ونضاله ضمن حركة
االنصار منذ سنة .1979
وكان الرفيق متعدد النشاطات
وعمل في مواقع حزبية متعددة،
وكلف بمهمات عدة ،بعضها في

مجاالت االعالم والطباعة ،وفي
التنظيم الحزبي والعسكري ،كما في
التنظيمات السرية للحزب في اقليم
كردستان إبان الحكم الدكتاتوري
المباد .والحقا اصبح عضوا في
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
الكردستاني في دورات عدة وظل
ملتصقا بحزبه ،مواصال عطاءه حتى
رحيله.
في مناسبة هذه الخسارة الكبيرة
نقدم أحر التعازي ومشاعر المواساة
الى عائلته الكريمة ،والى رفاقه
واصدقائه ومعارفه ،متمنين للجميع
الصبر والسلوان .وسيبقى الفقيد
الراحل في الذاكرة على الدوام.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
2016 / 3 / 6

ان اســافر الــى الســويد بعــد قبولــي
كالجــيء سياســي ،وان اكــون قريبــا
منكــم حيــث كانــت مدينتكــم تبعــد
عــن مدينتــي « »30كيلومتــر.
بعــد رحيلكــم الــى مدينتنــا عملنــا
معــا فــي  Datateketمركــز انشــطة
الكومبيوتــر لعــدة ســنوات ،نعــم ايهــا
الرفيــق عملتــم فــي خاليــا الحــزب
ولجانــه ،وتدرجتــم فــي العمــل الحزبي،
وتحملتــم المســؤوليات الكبيــرة والمهام
الحزبيــة المختلفــة ،واصبحتــم عضــوا

الــى لقــاء االحبــة مــن رفاقكــم الذيــن
يــزورون المدينــة ،او الذيــن كانــوا
يســافرون ،وكنتــم تتحدثــون عــن امــور
شــتى ،نعــم ،حملتــم رايــة الكفــاح
بــكل عــزم وثبــات ،ودافعتــم عــن
مطالــب الجماهيــر ،وكرســتم حياتكــم
مــن اجــل المضطهديــن والكادحيــن.
التقينــا فــي موســكو عاصمــة
االتحــاد الســوفيتي وبعــد فتــرة ســافرتم
الــى الســويد ،وانقطعــت اخباركــم،
وبعــد اتمــام الدراســة شــاءت االقــدار

قياديــا فــي اللجنــة المركزيــة للحــزب
الشــيوعي الكوردســتاني ،وعملتــم فــي
منظمــات الخــارج مثلمــا كنتــم تعملــون
فــي منظمــات الداخــل ،وكانــت
حياتكــم كلهــا حضــور نضالــي مســتمر.
نعــم ايهــا الرفيــق المناضــل ان
مســاهماتكم فــي الحــزب امتــدت
لعقــود بــدءا مــن االنضمــام للحــزب،
وفــي عمــر الشــباب انخراطكــم فــي
العمــل االنصــاري  -البيشــمركة عــام
 ،1963وعملتــم فــي مقــر الحــزب فــي
«آوه كــرد».
لقــد ســاهمت رفيقــة عمركــم
النصيــرة المناضلــة والرفيقــة الشــيوعية
غزالــة حنــا تومــا «ام جنــان» معكــم،
وتحملــت الظــروف القاســية فــي
االختفــاء والحيــاة الســرية القســرية
وعــذاب الغربــة.
لقــد كنتــم رغــم المــرض البغيــض
الــذي احــاق بكــم انســانا شــامخا
ومناضــا صلبــا واعيــا ،هادئــا رصينــا،
وان خلودكــم االبــدي يكمــن فــي
االثــر الــذي تتركونــه لالجيــال القادمــة.
لقــد رحلتــم وتركــت لنــا افكاركم
النيــرة ،ونحــن ال ننســاك ايهــا الشــيوعي
المثابــر ،ايهــا االنســان الواعــي ،يــا مــن
عملتــم مــن اجــل :وطــن حــر وشــعب
ســعيد.

أكذوبة التكنوقراط
لــو صحــت وتحققــت أحــام
الســيد حيــدر العبــادي بتشــكيل
حكومــة تكنوقــراط وفــق رؤيتــه
الشــخصية فلــن أســتغرب أن نــرى
لوحــة فــي مدخــل بنايــة مجلــس
الــوزراء العراقــي مكتوبــا عليهــا - :
مجلس الوزراء العراقي
لصاحبــه :حــزب الدعــوة
االيرانــي – فــرع العــراق
بــادارة :الدكتــور حيــدر العبــادي
/وحــده الشــريك لــه
فالســيد العبــادي نــادى بحكومــة
تكنوقــراط مــن المســتقلين لكنهــم
سيترشـــحون عبــر كتــل سياســية
وحزبيــة وســيبقى وحــده الحاكــم
بأمــره وبأمــر حزبــه  ..حــزب الدعــوة
..أي منطــق هــذا وأي توافــق يدعــو
لــه وعــن أيــة مصالحــة وطنيــة
يتحــدث؟ منــذ تأســيس الدولــة
العراقــي وحتــى إلــى مــا قبــل
ســنوات قليلــة كانــت التعيينــات
تجــري مــن خــال االعــان فــي
مجلــس الخدمــة عــن وجــود درجات
وظيفيــة فــي الدائــرة الفالنيــة وفــق
مواصفــات دراســية ومؤهــات معينــة
وتقــدم الطلبــات ويحــدد موعــد
الجــراء اختبــار تحريــري للمتقدميــن
ويتــم تعييــن األكفــأ ،لمــاذا النعــود
إلــى االعــان عــن حاجــة الحكومــة
العراقيــة إلــى وزراء تتوفــر فيهــم
شــروط التكنوقــراط واالســتقاللية
الحزبيــة وتشكـــل لجنــة الختيــار
األكفــأ كل حســب تخصصــه؟
بالتأكيــد هــذا الــكالم محــض خيــال
ال أكثــر فتكتــات مجلــس النــواب

موفق حـداد

لــن تتخلــى عــن مكاســبها التــي
تــدر علــى أعضائهــا الخيــر الوفيــر
حــاال كان أو حرامــا ،ثــم مــن
يضمــن أن التكنوقــراط يمتلكــون
كفــاءة إداريــة إلــى جانــب كفاءتهــم
المهنيــة التخصصيــة؟ يتخــرج مــن
كليــات الطــب فــي العــراق ســنويا
مئــات األطبــاء لكــن المســتقبل يفــرز
شــخصا واحــد فقــط لديــه قابليــة
تولــي منصــب وزيــر الصحــة وقــد
اليكــو مــن األوائــل ضمــن صفــه
وربمــا ســيفرز شــخصين أو ثالثــة
يصلحــون لمنصــب وكيــل وزيــر
وهكــذا فالقيــادة (مـلـكـــة) يهبهــا
البــاري لبعــض النــاس وليــس لجميــع
النــاس ،وهــذا اليعنــي انتقاصــا
الصحــاب الشــهادات التخصصيــة
(التكنوقــراط) فهــؤالء لديهــم ذكاء
ومعرفــة تؤهلهــم لتقديــم العطــاء
الممتــاز لبلدهــم فــي مزاولتهــم العمل
الميدانــي ال العمــل االداري وعمــل
الوزيــر بالدرجــة االولــى هــو سياســي
وإداري يتطلــب معرفــة جيــدة فــي
عمــل وزارتــه وفــي العالــم أمثلــة
عديــدة علــى ذلــك ،فــوزارة الدفــاع

وهــي وزارة ســيادية يغلــب علــى
تخصصهــا الجانــب العســكري وقــد
تولتهــا نســوة ونجحــن فــي إدارتهــا
بشــكل الفــت ،ثــم كيــف ســيتأتى
للعبــادي أن يتصــدر اجتماعــات
مجلــس الــوزراء مختــاال كالطــاؤوس
مســنودا بحزبــه بينمــا بقيــة الــوزراء
الحــول لهــم وال قــوة؟ عرفنــا فــي
مــا مضــى وزراء ورؤســاء مؤسســات
ومــدراء عاميــن مــن حملــة شــهادات
ربمــا بعضهــا اليتجــاوز المرحلــة
االعداديــة وبعضــا ممــن اقتصــرت
شــهاداتهم علــى البكالوريــوس
يعمــل فــي وزاراتهــم العشــرات مــن
حملــة شــهادة الدكتــوراه وتمكنــوا
مــن إدارة وزاراتهــم بنجــاح ملفــت
كمــا ضمــت دوائــر الدولــة (قبــل
االحتــال االمريكــي) موظفيــن
بشــهادات دراســة متوســطة كانــوا
فخــرا ومثــاال للموظفيــن المجتهديــن
المنتجيــن وتمكنــوا مــن جعــل
أنفســهم (تكنوقــراط) مــن خــال
ممارســتهم العمــل وليــس مــن خــال
الشــهادات التــي أصبــح شــراؤها
والحصــول عليهــا أســهل مــن شــراء
كيلــو باذنجــان وأصحابهــا يتبجحــون
بهــا غيــر آبهيــن بالعــار الــذي
الحقهــم وســيظل يالحقــم لتزويرهــم
هــذه األوراق النتنــة التــي يســمونها
(دكتــوراه) ....ختامــا أقــول  :فرحنــا
بمــا وعدتمونــا بــه مــن إصالحــات
لــم يتحقــق منهــا أي شــئ ملمــوس
لألســف فرفقــا يــا دكتــور حيــدر
بعقولنــا وحدثنــا بمــا يعقــل لنــزداد
احترامــا لــك .
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ساڵی سێهەم ژمارە 43
ئازار 2016
یەکشەممە 13

هاورێی سەركردە (نەجیب حەنا عەتۆ)
چووە ڕێزی كاروانی نەمرانەوە

(سەباح شامایا)

ئێـوارەی رۆژی سێشـەممە رێكەوتـی
 2016/3/1بـەداخ وپـەژارەوە هەواڵـی
ماڵئاوایـی سـەركردەو پێشـمەرگەی
مانـدوو نەنـاس وكادێرێكـی دلسـۆزی
گەل و ونیشـتمانمان پێگەیشت ،هاورێ
نەجیب ناسـراو بە (ئەبوجەنان) هەڵویەك
لەپێشـانگەكانی شـارۆچكەی عەنـكاوە
بـوو ،لـە بنەماڵەیەكـی كرێـكاری
خـوو و ڕەوشـتبەرزو نیشـتمانپەروەرو
ڕۆشـنبیرێكی دڵسـۆز دیاربـوو .ئاسـان
نیـە بتوانیـن بـە الپەرەیـەك ژیـان و
خەباتـی دوورو درێـژو نەپسـاوەی
مرۆڤێكـی تێكۆشـەر و خەباتگێرو لەخۆ
بـوردوو بكەیـن ،خەبـات و تێكۆشـانی
هاوڕێـی نەمـر لەبـواری سیاسـەت و
سـەنگەر زیاتـر لە( )50سـاڵ رێڕەوكەی
بـەردەوام بـووە .سـاڵی  1944لـە
شـارۆچكەی عەنـكاوا چـاوی هەڵهێناوە

باوكـی كرێـكاری كۆمپانیـای نەوتـی
كەركـوك بـووە .پێشـتر سـەرباز بـووە،
ناسـرابوو بـە (حەنناعەریـف) .خوێندنی
سـەرەتایی لـە عەنـكاوا تـەواو كـردووە
و ناوەنـدی لـە كەركـووك و ئامادەیـی
لـە هەولێـر.
سـاڵی ( )1974ڕەوانـەی یەكێتـی
سـۆڤیەتی كـراوە ،پەیمانگـەی زانسـتە
كۆمەاڵیەتیەكانـی خوێنـدووە.
لەسـاڵی  1962گیـراوەو زیندانی كراوە،
پـاش ئاهەنـگ گێران بـە بۆنەی جەژنی
نـەورۆز لـە مـەزاری مریەمـان ،ئەوكات
بەرپرسـی یەكێتـی گشـتی قوتابیانـی
عێـراق لقـی عەنـكاوە بـووە.
پـاش كوتایـی ()8ی شـوبات ،هـاوڕێ
نەجیـب و ژمارەیـەك لـە هاوڕێیانـی
بڕیاریـان دا ڕووبكەنـە شـاخ و
پەیوەنـدی بكـەن لەكەركووكـەوە
بـەرەو (خوانـوزان) دێهاتێـك بـوو بـەم

نـاوە ناسـرابوو كـە گەیشـتنە ناوچـەی
شـۆرش ،لەالیـەن كەسـانێك گیـران و
شـەوی یەكـەم لەبەندیخانـە بەرێویـان
بـوو ،لەسـەرەتا گومانیـان لەسـەربوو،
جێـگای سەرسـوڕمانە بەرپرسـی
زیندانەكـە هەڤاڵێكـی نەجیـب بـوو لـە
قوتابخانـە لەكەركـووك ،كێشـەكە بـە
سـەالمەتی كۆتایی پێهات و ئازادكران.
شـااڵوی گەنجـان و الوان بەرەوشـاخ
پـەرەی سـەند و شـانە و پێگـەی
خەباتـی
دامـەزرا
چەكـداری
پێشـمەرگایەتی بـەردەوام بـوو تاكـو
بەیانـی 11ی ئـاداری سـاڵی .1970
بارودۆخـی عێـراق بەگشـتی و
كوردسـتان بەتایبەتـی چەنـد سـاڵێك
ئارامـی بەخۆیـەوە بینـی بـەاڵم دواتـر
رۆژبەرۆژ هەڵمەتی سـیخورەكانی رژیم
دژی ئەندامـان و الیەنگرانـی حزبـی
شـیوعی عێـراق گـرژی لێكەوتـەوە
بەتایبەتـی كۆتایـی سـاڵی  1978و
سـەرەتای سـاڵی  ،1979ئامانجـی
سیاسـەتی رژێمـی دیكتاتـۆری نەمـان
و لەناوبردنـی حـزب بـوو ،ئەوكاتـە
هاوڕێـی سـەركردە ئەبوجەنـان لەبەغـدا
بـوو ،ڕوویكـردە شـاری هەولێـر ،لـە
بـارەگای هەرێمـی كوردسـتانی حزبـی
شـیوعی چـاوی بـە هاورێـی نەمـر
ئەبوحیكمـەت كـەوت ،تەكلیـف كـرا
بەخێرایـی بـۆ دامەزراندنـی بنكـەی
چەكـداری لـە باردۆخێكـی هەسـتیارو
ناخـۆش ،دیسـان بـەرەو شـاخ كەوتـن
و پەیوەندیـان بـە شۆرشـی كـورد كـرا.
لەوكاتـە
پێشـمەرگە
ژمـارەی

نهجیب حهنا عهتۆ (حهمه سهعید) شیوعی ه ب ه ویقارو راستگۆک ه ماڵئاوا
هۆشەنگ کەریم میرزا

ئێـوارهی ڕۆژی سـێ شـهمم ه -3-1
 2016ههواڵـی کۆچـی ههمیشـهیی،
هاوڕێـی سـهرکردهو پێشـمهرگهی
دێریـن و تێکۆشـهری خۆراگـری
حـزب و گـهل ،هـاوڕی (نهجیـب
حهنـا عهتـۆ ناسـراو بـ ه ئهبـو جهنـان و
لـ ه ژیانـی پێشـمهرگایهتیش ناسـراو بـ ه
حهمهسـهعید) دڵـی ههموومانـی تهزانـد
و پرسـهباری ئـهو خـهم و کۆسـت ه
گهورهیهیـن .هـاوڕێ حهمهسـهعید
کـ ه لـ ه دایـک بـووی سـاڵی  1944بوو،
یهکێکـ ه لـه شـیوعی ه هـهره تێکۆشـهر و
قارهمانهکانـی کوردسـتان ،کهمتریـن
مـاوهی ژیانـی بـۆ خـۆی و مـاڵ و
منداڵهکانـی بـوو ،زۆرینـهی تهمهنـی لـ ه
زینـدان و پێشـمهرگایهتی و ئاوارهیـی
بـوو ،کادیرێکـی ناسـراو و بـ ه وهجـی
سیاسـی و سـهربازی و کۆمهاڵیهتـی
بـوو ،هیـچ ناوچـ ه و بهشـێکی
کوردسـتان نیـ ه هـاوڕێ ئهبـو جهنـان
کاری تێدانهکردبێـت و تێکهڵـی خهڵک
نهبووبێـت ،کهسـێکی خۆشهویسـتی
جهماوهریـی بـوو ،شـارهزای گونـد بـ ه
گونـد و شـاخ بـ ه شـاخی کوردسـتان
بـوو ،گوللـهی دوژمـن و برسـیهتی
و سـهرماو گهرمـا و زینـدان و
ئهشـکهنجهدان نهیانتوانـی زهفـهری

پـێ ببـهن ،بهداخـهوه لـ ه ئاوارهیـی و
غوربهتـدا لـ ه نهخۆشـخانهیهکی سـوید
لـ ه شـاری اسكيلسـتونه بـۆ ههمیشـ ه
چاوهکانـی لێکنـا .هـاوڕی ئهبـو جهنـان
کـ ه لهنـاو جوتیارانـی کوردسـتان و
دێهاتـهکان بـ ه حهمـ ه سـهعید ناسـراوه،
مرۆڤێکـی رۆشـنبیر و تێگهیشـتوو و
کۆمهاڵیهتـی بـوو ،راسـتگۆ و ههقبێـژ
بـوو ،داکۆکـی لـ ه بۆچوونهکانـی
دهکـرد و کهسـێکی دهسـت و داوێـن
و زمـان پـاک بـوو ،ئـهو سـیفهتانهی
هێنـدهی تـر الی هاوڕێیـان و جهمـاوهر
خۆشهویسـتیان کردبوو ،وێـڕای ئهرکی
پێشـمهرگایهتی بـۆ ماوهیهکـی زۆریـش
لهبواری نووسـین بـۆ راگهیاندنی حزب
و باڵوکراوهکانـی ئـهوکات لـ ه شـاخ و
پاشـان وهکـو بهڕێوهبـهری کهناڵـی
ئـازادی لـ ه ههولێـر سهرپهرشـتیاری
بهشـی عهرهبـی پاشـکۆی رۆژنامـهی
رێـگای کوردسـتان کاری کـردووه.
لـ ه ژیانـی پێشـمهرگایهتیدا لـ ه ههمـوو
بهشـهکانی کوردسـتان کاری حزبـی
و رێکخراوهیـی کـردووه ،لهکاتـی
سـهرکهوتنی شۆڕشـی گهالنـی ئێـران
لـ ه سـاڵی 1979دا ،لـ ه رۆژههاڵتـی
کوردسـتان وهکـو فهرماندهیهکـی
سـهربازی و سیاسـی دهسـت دهکات ب ه
رێکخسـتنی جهمـاوهر و راهێنانـی الوان

لهسـهر چهک و شـهڕی بهرهنگاربوونهوه
و بهرزکردنـهوهی ئاسـتی هۆشـیاریان،
لـ ه بهرهکانـی مههابـاد و شـنۆ دهوری
گرنـگ دهبینێـت ،لـ ه هاوکاریکردنـی
هێـزو بزوتنـهوه ئازادیخوازانـهی
باکـووری کوردسـتان لهسـهر بریـاری
حـزب رۆڵـی ههماههنگـی کارو
رێنیشـاندهر دهبینێـت و دڵسـۆزان ه
ئهرکهکانـی بـ ه سـهرکهوتوویی ئهنجـام
دهدات .هـاوڕێ (ئەبـو جنـان) هـەر لـە
تەمەنـی الوییـەوە لـە شەسـتەكانی
سـەدەی رابـردوو ئەندام و پێشـمەرگەو
رۆژنامەنووسـی حـزب بـوو ،بـەردەوام
لە ماوەی پەنجا سـاڵی پێشـمەرگەیاتیدا،
ئەندامـی كارای حـزب ،رابـەری
سیاسـی ،كادیـری راگەیانـدن ،ئەندامی
کۆمیتـهی ناوهنـدی حـزب بـوو .لـ ه
ناخـی خۆیـدا بـ ه راسـتی کهسـێکی
شـیوعی و نێونهتهوهیـی بـوو ،لهگـهڵ
فیکـر و قهناعهتهکهیـدا راسـتگۆ بـوو،
کهسـێکی دوو دڵ و لـهرزۆک نهبـوو
لـهو بارهیـهوه .کۆچـی ئـهو هـاوڕێ
ئازیزهمـان کۆسـتێکی گهورهیـ ه بـۆ
ههمـوو تێکۆشـهرانی کوردسـتان و
رێـگای سۆسـیالیزم بهگشـتی و شـاری
ههولێـرو عهنـکاوه بـ ه تایبهتـی .ماڵئـاوا
هاوڕێـی ههژاران و رهنجدهران و شـاخ
و تفهنـگ و چاپهمهنـی.
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مهكتهبی سهرۆك ،سهرهخۆشی ل ه
خانهوادهی نهجیب حهنا عهتو دهكات
بەڕێـزان خانـەوادەی نهجیـب حهنـا
عهتـو..
بەداخـەوە هەواڵـی کۆچـی دوایـی
ئهندامـی پێشـووی سـهركردایهتیی
حزبـی شـیوعییعێراقی ،نهجیـب حهنـا
عهتـو ناسـراو بـە ئەبـو جنان-مـان
پێگەیشـت.
لـەم بۆنـە خەمناکـەدا سەرەخۆشـی
لـە خانـەوادە تێکۆشـەرەکەتان و
سـەرجەم خـزم و کەسـوکارتان
دەکەیـن و هاوبەشـی خەمتانیـن.
لـە خـوای گـەورە داواکاریـن گیانی
ئەبـو جنـان بخاتـە بـەر دلۆڤانیـی

خـۆی و دڵنەوایـی و ئارامیـش بـە
هەمووالیـەک ببەخشـێت.
انا للە وانا الیە راجعون
مەکتەبی سەرۆک

گەیشـتە( )94كـەس ژمـارەی پارچـە
چەكـەكان ( )25پارچە چـەك بوو تەنها
()14یـان بـەكار بـوو .بـەردەوام بـوون
لـە خەبـات و تێكۆشـان لـە بارودوخـی
ئێجـگار سـەخت ،ئەبـو جەنـان لە شـاخ
بەرپرسـیاریەتی ڕاگەیاندن گرتە ئەسـتۆ
سـااڵنی هەشـتاكاندا لەگـەڵ كاری
رۆژنامەگـەری نهێنـی ئەوكاتـە.
پـاش كۆتـای شـەری عیـراق و ئیـران،
سوپای رژێمی دیكتاتوری ڕووی كردە
كوردسـتان لـە رێگـەی بەكارهێنانـی
چەكـی كیمیـای و ئەنفالـە بەدناوەكـە،
هێزەكانـی پێشـمەرگەی كوردسـتانی
سـەرجەم الیەنـەكان كیشـانەوە بـەرەو
سـنوری توركیـا و ئێـران ،ئەبوجنـان و
هاوڕێیانـی لـە سـاڵی  1988روویانكـرد
بـۆ ئێـران و دواتـر بـەرەو توركمانسـتان
لـە یەكێتـی سـۆڤیەتی جـاران پەڕینـەوە
لـە كۆتاییـدا لـە واڵتـی سـوید جێگیـر

بـوو ،بـۆ یەكەمجـار پـاش دەیـان
سـاڵ لـە خەبـات و تێكۆشـان هـاوڕێ
نەجیـب لەگـەڵ خێـزان و مناڵەكانـی
ئاشـنا دەبێتـەوە ،هـەر لـە واڵتـە وەك
پشـوویەكی جەنگاوەرێـك تووشـی
نەخۆشـی كوشـندە دەبێـت (سـرگان)
بـە هیمەتێكـی بـێ وێنـە بەرگـری لـە
نەخۆشـەكە دەكات بـەردەوام دەبێـت
لـە چارەسـەركردن بـۆ مـاوەی زیاتـر
لـە دوو سـاڵ زیاتـر بـەاڵم مـەرگ
زەفـەری پێنـەدا تاكـو دواسـاتەكانی
ژیانـی لـە ئێـوارەی رۆژی سێشـەممە بە
یەكجارەكـی ماڵئـاوای لـە خانـەوادە و
دۆسـت و هاوڕێیانـی كـرد.
هـەزاران سـەاڵو لـە گیانـی پاكـی
هـاوڕێ ئەبوجەنـان.
هـەزاران چەپكـە گوڵیـش بۆسـەر دوا
ئارامگـەی ئەبـو جەنان ،قـەت لەبەر دڵ
و چـاوان ون نابێـت.

راگەیاندراوی تۆڕی
پێكهاتەكانی كوردستان
رۆژی پێنجشــەممە رێكەوتــی  2016/3/10یەكــەم كۆبوونــەوەی دەســتەی
تەنســیقی تــۆڕی پێكهاتەكانــی كوردســتان لــە بــارەگای رێكخــراوی ســورایا
بــۆ رۆشــنبیری و راگەیانــدن لــە شــارۆچكەی عنــكاوا بــە ئامادەبوونــی نوێنەری
هەمــوو پێكهاتەكانــی كوردســتان بەســترا.
دوای گفتوگــۆی ئەندامانــی بەشــداربووان كــە پێكهاتبــوون لــە نوێنەرانــی
رێكخــراوە مەدەنییــەكان (مەســیحی ،زرادەشــتی ،جــوو ،كاكایــی ،ایزیــدی،
بەهائــی ،شــەبەك ،صابئــەی مندایــی) بەڕێــز (نــوزاد بولــص حنــا) ســەرۆكی
رێكخــراوی ســورایا بــۆ رۆشــنبیری و راگەیانــدن دەستنیشــان كــرا وەك
رێكخــەری گشــتی تۆرەكــە و لــە الی هەموویــان پەســەند كــرا.
هەروەهــا توێژینــەوە لەســەر نەخشــە و پرۆگرامــی داهاتــووی تۆڕەكــە كــرا،
بڕیــار درا بــە دانانــی لێژنــەی دارایــی تۆرەكــە كــە لــەم بەڕێزانــە ناویــان لــە
خــوارەوە هاتــووە:
 -1رێكخەری گشتی تۆڕ
 -2سەعدی پەجیل خەفی
 -3سەرمەد موقبل كەیخەسرو
هەروەهــا بڕیــار درا لــە مــاوەی داهاتــوو دەســتەی تەنســیقی ســەردانی
دامودەزگاكانــی حكومــەت و پەرلەمــان و حیــزب و الیەنــە سیاســیەكان
و باڵیۆزخانــەكان و رێكخراوەكانــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان بكــەن بــۆ
ئەنجامدانــی كۆنگــرە و فیســتیڤاڵی پێكــەوە ژیــان بــە هــاوكاری رێكخــراوی
مەســەللە و باڵیوزخانــەی كەنــەدی و تــا كوتایــی ســاڵی  2016بــەردەوام دەبێت.
شــایانی باســە كــە لــە رۆژی  2016/3/1لــە هەولێــر پایتەختــی كوردســتان
لــە ئوتێلــی چوارچــرا لــە كۆنفرانســی رۆژنامەوانــی یۆڕەكــە ڕاگەیەنــرا بــە
ئامادەبوونــی نوێنەرانــی وەزارەتــی رۆشــنبیری و الوان و پارێــزگای هەولێــر و
یەكێتــی زانایانــی ئیســامی و دەزگاكانــی راگەیانــدن.
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مقترحات في سبيل تطوير الحركة الثقافية

نوري بطرس

رغــم كل تداعيــات الحاضــر
المســيحي فــي واقــع شــعبنا مــن
هجــرات وإرهــاب ،وتــرك األرض
والوطــن وقلــع الجــذور واإلتجــاه
نحــو المنافــي البعيــدة ،وحــرب
داعــش ،رغــم كل مــا حصــل
ويحصــل فــإن المشــهد الثقافــي
الســرياني مــا زال مؤثــرا ومتعــدد
الجوانــب ،يتمثــل المشــهد فــي
هــذا الســيل المتدفــق مــن الندوات
والمحاضــرات وتوقيــع الكتــب
واألماســي الثقافيــة والشــعرية،
التــي تنــال علــى المتتبــع ،كمــا
تتمثــل فــي المعــارض التشــكيلية
والمســرحية والســينمائية ،ذلــك

في يوم المراة
العالمي
هيئة الدفاع عن أتباع الديانات
والمذاهب في العراق تطلق تسمية
يوم المرأة العالمي لهذه السنة 2016
يوم نادية مراد.
تهنيء هيئة الدفاع عن أتباع
الديانات والمذاهب في العراق
جميع نساء العالم بيوم المرأة العالمي
لنضالهن من أجل المساواة والعدالة،
وتبارك للمرأة العراقية بوجه الخصوص
لما قدمته من إنجازات وكفاح مرير
وتضحيات جسام من أجل الدفاع
عن حقوقها ،وحقوق االنسان في
أجواء محفوفة بالمخاطر والتعقيدات
ومواجهة إعصار التخلف واالضطهاد
والتهميش بروح عالية ال تنكسر،
دؤوبة ال تكل في مسيرة جهادها
من اجل تحقيق مطالبها العادلة في
المساواة والعدالة االجتماعية.
وبهذه المناسبة تطلق هيئة الدفاع
عن أتباع الديانات والمذاهب في
العراق على اليوم العالمي للمراة لهذه
السنة ( 2016يوم نادية مراد) ،تثميننا
وتقديرا لجهود المرأة العراقية وخاصة
االيزيدية نادية مراد إنموذجا ،هذه
الضحية التي حطمت طوق الخوف
من االرهاب لتطوف العالم ،تعلن عن
بشاعة جرائم ضد المرأة واالنسانية
وتوصل معاناة ومآسي المرأة في
معسكرات االرهاب.
تحية إجالل للمراة العراقية
بيومها العالمي
هيئة الدفاع عن أتباع الديانات
والمذاهب في العراق (أربيل ،هولندا،
أستراليا)

ألن التطــور الثقافــي النوعــي يعنــي
التأثيــر علــى عقــول النــاس .ربمــا
إســتمر المشــهد الثقافــي علــى
هــذا النمــط ومــع مــا يحصــل مــن
تطــورات علــى الســاحة الثقافيــة
إضافــة إلــى الفعــل السياســي
المؤثــر فــي إجتماعــات لجنــة
التنســيق ألحــزاب شــعبنا فــي
الداخــل والخــارج ،وزيــارات
العديــد مــن الشــخصيات السياســية
ألصحــاب القــرار فــي المنتديــات
الدوليــة .ربمــا يســتنزف مــن
الوقــت والجهــد أكثــر مــن
أي مجــال آخــر مــن مجــاالت
المشــهد األخــرى .وفــي ظــل
األجــواء الملبــدة بالغيــوم الســوداء
وإذا إســتطعنا أن نلــم شــملنا
وجهودنــا وطاقاتنــا اإلبداعيــة
ونركــز إهتمامنــا فــي ســبيل إرتقاء
ثقافــي متطــور بــدال مــن بــروز
اإلجتهــادات الفرديــة المتنافــرة
فإننــا بذلــك ســوف نخطــو بضــع
خطــوات نحــو آفــاق مشــرقة
والظــروف الموضوعيــة التــي

نجتازهــا واإلمكانيــات المتاحــة
لتحقيــق األهــداف المرجــوة ،وأن
قــوة أيــة ثقافــة ال يكــون بمــدى
قدرتهــا علــى البقــاء والديمومــة،
بــل بمــدى تطورهــا واإلحتفــاظ
بهويتهــا ومواجهــة التحديــات
ذلــك ألن عالمنــا أصبــح معولمــا
تتنافــس فيــه التيــارات الثقافيــة
ويكمــن فــي ذلــك الخطــر األكبــر
واألعظــم فــي تهميــش الهويــات
وقتلهــا وضياعهــا فــي متاهــات
الصراعــات المعاصــرة ،والمطلــوب
أيضــا إحيــاء رمــوز الثقافــة التــي
نفتخــر بهــا دومــا إبتــداءا مــن
شــهيد الصحافــة آشــور دبيــث
خربــوط وإلــى وقتنــا الحاضــر
إضافــة إلــى موروثاتنــا الحضاريــة
والثقافيــة والتاريخيــة .وإزالــة
المعوقــات والمشــكالت التــي
تعتــرض حركــة الطبــع والنشــر
التــي تســير بخطــى بطيئــة جــدا
وتحــدد نشــاط أهــل الفكــر
واألدب والثقافــة ،وتفعيــل دور
المؤسســات الثقافيــة بعيــدا عــن

اإلعتبــارات السياســية أو الفكريــة
واأليدلوجيــة ،ألن التعامــل مــع
النخبــة المثقفــة تتطلــب ذلــك
اإلنفتــاح الفكــري والحــوار
البنــاء وإحتــرام اآلخــر ،ونصبــح
أكثــر قــدرة علــى تطويــر ثقافتنــا
ونحافــظ علــى تماســك المجتمــع
المســيحي الــذي فرقتــه يــد
اإلرهــاب ،وبــات مفــككا أكثــر
مــن أي وقــت مضــى .ونحــن
نعيــش عصــر اإلتصــاالت الســريعة
ســرعان مــا يجرفنــا فــي تياراتــه
العنيفــة المؤثــرة والتــي طالــت
كل مرافــق الحيــاة ،ومســألة دعــم
المواهــب الحقيقيــة والنتاجــات
الثقافيــة األصيلــة التــي تشــكل
إضافــة أخــرى إلــى ثقافتنــا
المعاصــرة ،وفــي هــذا الســياق
ينبغــي طبــع ونشــر المؤلفــات
الكاملــة لــرواد الثقافــة عبــر
كرنولوجيــا الثقافــة الســريانية
وتطورهــا التاريخــي ،إن أخطــر مــا
يواجهنــا اليــوم هــو ضيــاع هويتنــا
فــي خضــم التحــوالت المعاصــرة

التــي تشــهدها الســاحة السياســية
ومــا أفرزتــه األحــداث مــن
صراعــات دمويــة وإرهــاب ومحــو
اآلخــر وإقتالعــه مــن جــذوره
وإنعكســت هــذه الصراعــات علــى
الفــرد والمجتمــع والدولــة ،ال بــل
نحــاول إزالــة وتحطيــم الدولــة
بــكل مرافقهــا وخلــق كيانــات
مهــزوزة غيــر قــادرة علــى فعــل
شــيء مؤثــر وقــد يجرفنــا التيــار
إلــى مصيــر مجهــول .وفقــدان
األمــل فــي الحيــاة والمســتقبل
المتداعــي ذو المعالــم الخفيــة
خاصــة ونحــن نعيــش اليــوم فــي
ظــل دولــة العــراق الفاشــلة مــن
جميــع النواحــي تتزاحــم فيهــا
المليشــيات واألحــزاب التــي
تمــزق نســيج المجتمــع بإســتمرار
وبالتالــي ســقوط القيــم والمثــل
العليــا واإلعتبــارات األخالقيــة،
وأخيــرا فــإن الهويــة الثقافيــة هــي
بصمــة التاريــخ بيــن الذاكــرة
والوعــي وجــدارا فاصــا بيــن
الشــك واليقيــن.

نوبل ليس كافيا لنادية مراد والنساء األيزيديات الناجيات

خضر دوملي

من المعروف ان اليوم العالمي
للمرأة هي مناسبة ألستذكار المواقف
والمحطات المهمة في حياة المرأة،
وجاء االحتفال به هذه السنة في وقت
التزال هذه القضية تشهد الكثير من
التحديات بالنسبة للمرأة االيزيدية
التي اطلقت رسالة للعالم أجمع أنها
تتحدى كل الصعاب ،تواجه كل
التحديات ،وما مواجهتها لداعش وما
تقوم به الناجيات وخاصة نادية مراد
أال نقلة نوعية في الحديث عن المرأة
ومعاناتها ولذلك فأن جائزة نوبل قليل
بحقها.
الحديث عن الرسالة الكبيرة

التي تنقلها الناجيات االيزيديات من
قبضة تنظيم داعش االرهابي للعالم
اليوم ،تشير الى ان النساء االيزيديات،
وخاصة البطالت الناجيات من داعش،
ليسوا فقط يواجهن تحدي ما واجهوه
في قبضة اشرس تنظيم ارهابي بل
ينقلون رسالة كبيرة لالنسانية كيف
ان نساء معرضات للعنف واالعتداءت
بكل صنوفها اليوم ينقلون رسالة
للعالم ويشهدون على ما جرى
لهم امام البرلمانات ،امام رؤساء
الدول ،في المحافل والمؤتمرات،
في منتديات االمم المتحدة ،واللقاء
بالمسؤولين من ارفع المستويات في
خيمهم كما في بهوات وصاالت

المؤتمرات الدولية.
في مناسبة الحديث عن اليوم
العالمي للمرأة على كل من يرى في
نفسه مساهما في نقل معاناتها والدفاع
عن حقوق المرأة ،والعمل بما
يضمن حقوقهن بأن الينسى النساء
االيزيديات في قبضة تنظيم داعش
االرهابي ،في مناسبة اليوم العالمي
للمرأة على كل من تحدث ويتحدث
عن تطلعات المرأة ان يتحدث عن
شجاعة وبسالة المرأة الشنكالية وهي
تتحدى الظلم والشراسة التي يتعامل
بها تنظيم داعش مع اعداءه ،ونساء
االيزيدية يفضحون ممارساتهم،
ويسلبون كرامتهم منهم ،باالعالن

لممارساتهم الالنسانية ،او عندما
يهربون من قبضة التنظيم فهو بحد
ذاته انتصار كبير ،وباقرارهم بما
تعرضوا لهن بشجاعة هي البطولة
بعينها ،لذلك فانها تستحق ان تكون
سيدة نساء الشرق ،فلم يحدث ان
تجرأت أمرأة في الشرق ان تعرضت
الى االعتداء وسلب الحقوق وتحدثت
هكذا بكرامة ،نعم النساء االيزديات
الناجيات الشنكاليات يتحدثون
بكرامة ورفعة رأس ،انها تعلم النساء
في الشرق دروسا في التحدي،
فببساطتها وطيبتها تنقل للعالم صورا
من ابشع الجرائم التي ارتكبتها داعش
بحق االيزيدية في شنكال  -سنجار،
وما تقوم به نادية مراد هي ليس
فقط نقل رسالة النساء االيزيديات
الناجيات من قبضة داعش ،بل هي
جزء من مسلسل كبير التستطيع
النساء في الشرق ان يقوموا بها ،ما
تقوم به الناجيات من نقل مآسي نساء
االيزيدية للعالم ،هو درس كبير لكل
النشطاء العاملين في مجال المرأة لكي
يعرفوا ،ان ،المرأة االيزيدية تستحق
ان تكون سيدة نساء الشرق ،وجائزة
نوبل لنادية ولهن قليل بحقهن ،بل
البد ان يدرس المختصون في العالم
هذا العنفوان وهذا االصرار والقوة
لدى المرأة االيزيدية في مواجهة
المستقبل الذي سيكون لها بالشك
وذلك بوجود نساء من مثل نادية مراد
في مسيرتها واخريات كثيرات يقمن
بالعمل بنفس االتجاه .
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صليوا عبا ...فنان تجاهله اإلعالم ،والتهجير لم يمنعه من مواصلة عطائه

كتابة :نمرود قاشا
صليوا شمعون مرقس عبا،
( )75عاما ،حملها ثقيل على ظهره
وهو يغادر مدينته قسرا ،مهجرا حاله
حال أبناء الموصل وسهل نينوى ،في
ليلة ليالء ترك كل شي ،شخصياته
التي مألت أرجاء الدار ،أحالمه
وطموحاته ،كان يحلم بأن يقيم متحفا
لها ،ولكن الريح الصفراء عصفت
بكل شيء وأحالت أحالمه وأحالمنا
إلى مجرد هباء ،وقد طالت فترة
التهجير أيضا وبعد سنة ونصف منها
أتت على كل شيء وحتى أحالمنا
تبخرت فلم تبق إال زوايا صغيرة
إستغلها هذا الفنان ليستثمرها إلى
مجموعة أعمال فنية يكسر بها رتابة
األيام الصعبة للتهجير والعيش خارج
المألوف في بيوت أشبه بالكانتونات
أو الكرفانات أو هياكل بناء أو دار
تتقاسمه عدة عوائل كأفضل الحلول.
عبا  ..فنان من طراز خاص،
مولع بكل ما يتعلق بالتراث الشعبي،
وال زال يتذكر لعب األطفال التي
كان يصنعها من الطين أو الخشب
أو األسالك المعدنية بصيغة تماثيل
حيوانية أو آدمية أو عربات وتقليدا
لمن كانت موجودة في ستينات القرن
الماضي ،قبل أن تطأ قدماه مدرسة
“قره قوش اإلبتدائية“ والتي كانت
تشغل بناية أهلية مؤجرة “ عبوش
سكريا “ قبل أن يكتشفه ( األستاذ
بهجت) .وهو على مقاعد الدراسة
للمرحلة االبتدائية.
صليوا عبا ،مواليد  ،1941وال
يزال يعمل لحد هذا اليوم ،آخر
عمل أنجزه هو مصغر لمقهى وأعمال
أخرى لم تكتمل بعد ،ربما يتهيأ
لمعرض آخر جديد ،ولم تمض إال
فترة قصيرة آلخر معرض إشترك فيه
أقامته جمعية ( فرح العطاء ) ،مشغل
العيش المشترك للمهجرين قسرا على
الصالة الداخلية لمجمع ( فاملي مول
) والذي إفتتحه سيادة راعي األبرشية
في  27تشرين األول  2015وقد
خصص جناحا من هذا المعرض
للفنان عبا ،عرض فيه مجموعة من
األعمال التراثية مثل :بائع المستوى،
حصان يجر عربة ،الحراثة .وقد
إحتفظت إدارة المجمع التسويقي
بهذه األعمال التراثية.
أعود إلى بدايات هذا الفنان
الذي تعززت عالقته بالفن في
مراحل الدراسة المتوسطة واإلعدادية،
ولكن من رسم له الطريق الصحيح
واألكاديمي هو الفنان (ضرار القدو)
وهو طالب في دار المعلمين في
الموصل ( )1960حيث شارك مع
أستاذه القدو في تنفيذ نموذج من مادة
الجبس (الجص) لرأس الفيلسوف أبو

يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي
( )873 - 805وكانت الموصل قد
أقامت مهرجانا كبيرا لهذا العالمة عام
.1962
في عام  1964كانت خطوته
األولى وقد تم تعيينه معلما لمدرسة
(تل أبو ظاهر) لينتقل بعدها إلى
مدارس قضاء الحمدانية متخصصا
بتدريس التربية الفنية حيث شارك

بمعارض شخصية أو بالمعارض التي
كانت تقيمها مديرية تربية نينوى
سنويا لمدارس القضاء ومنذ عام
( )1966حتى إحالته للتقاعد وكان
حينها مسؤوال عن مشغل األعمال
اليدوية ( النجارة ) لمدرسة قرة قوش
الثانية
شارك في اإلستعراضات الرياضية
والفنية التي أقامتها تربية نينوى

أسير ومشنقتي معي

نبیل یاسین  -لندن
للذين يواصلون تهديدي
والنيل مني ومن تاريخي ويحاولون
تجويعي وتأليب أسيادهم وأولياءء
نعمهم المتغيرين ،علي
ويسعون لتشويه سمعتي وقطع
ماتبقى لي من عالقات وصالت،
ويواصلون كتابة التقارير الرخيصة
عني مثل شرطة األمن وهم يحملون
صفة مثقفين وحزبيين ،أقول لهم
لن تنالوا مني ولن أركع .ففي
الثامنة عشرة من عمري ،والدنيا
مقبلة ،تحديت دولة ركع لها كثير
منكم ،وتمسكت بكرامتي وحريتي
ونذرت نفسي للمشنقة ولم اركع،
ولم ينل مني نظام بكل أجهزته
القمعية ،فكيف تتصورون،والدنيا
مدبرة عني ،وبعد خمسين عاما
من التضحيات واآلالم والخسائر
والضحايا بمن في ذلك آالم عائلتي
التي ظلت متمسكة بالعراق حنينا
والتزاما وحبا،إنكم قادرون على
تخويفي وتركيعي كما ركعتم،

لتشعروا بالراحة انني سقطت كما
سقطتم ،فاليبقى لكم نقيض مكلل
بالحرية والشرف والنزاهة والوطنية.
إحتفظوا بتهديداتكم لكم.
فقد فاتكم الوقت كثيرا رغم
انكم تشنون علي حمالتكم منذ
عقود ،وأخذتم معكم اليوم مرتزقة
صدام وعدي من صحفيين وكتاب
وشعراء لتكتمل جوقتكم ،وأنا
أحمل مشنقتي معي أينما ذهبت
وسرت.
إحتموا بمن تنبحون ألجله
وانتم مقعين على بابه ،وآكتبوا
تقاريركم اليه وآسعوا في خدمة
من يعمل لتقسيم العراق وابادة
شعبه واقبضوا الثمن منه ومن دماء
شعبناوابقوا في مناصبكم وطابور
أجوركم من هذه الدولة او تلك،
ومن هذا الجهاز أو ذاك ،فلن أخون
شعبي ولن أخون حريتي ،ولن
أخون شرف وطني ولن أتنازل عن
كرامتي .ومعي عراقيون كثيرون
مثلي ،فنحن معلقون بحبل المشنقة
في كل زمن ،كما قلت وأنا في
الثامنة عشرة من عمري:
إنني الشاعر ياموالي،
ضلعي ريشة
وجبيني الورقة
وأنا الحالج ياموالي،
والحالج في كل العصور
عالق بالمشنقة

لمدارس قضاء الحمدانية حيث كانت
له أعمال خاصة له في هذه المعارض
إضافة إلى أعمال طلبة مدرسته وقد
حصد جوائز القضاء في السنوات
( ،)1972 ،1968 ،1966إضافة
إلى جائزة تقديرية من ديوان رئاسة
الجمهورية عام 1988
في عام  1993كان له شرف
تمثيل مديرية تربية نينوى ممثال
لمشاغل نينوى في الجناح الخاص
الذي أقيم للمديرية ضمن معرض
بغداد الدولي .وقد حصل حينها على
جائزة وتكريم إدارة المعرض.
صليوا عبا ...لم يترك مهنة إال
وقد مرت عليها أنامله ،سواء بعمل
نموذج مصغر لها أو نماذج بالحجم
الطبيعي وقد زرته في داره عام 2010
وقد حول صالون الدار إلى معرض
دائم لنماذج بالحجم الطبيعي لعدة
مهن تشتهر بها المنطقة( :نقل الحطب،
عمل السليقة ،عمل الرشتة ،الحائك
“الجوما” أو الكوبا ،عمل الفراء ،عمل
الجبن ،عمل الكبة ،جرش البرغل
األعمال الزراعية “ :الحراثة ،الحصاد،
نقل المحصول،الجرجر ،درس
المحصول” الدنك،الجاروشة،الكوذا
(عمل الشنينة) .ناقالت الماء بالجرار،
غزل الصوف اليدوي جرش العدس).
إضافة إلى مهن أخرى اشتهرت
في قرانا ومركز الموصل مثل:
(حياكة الحصران  /باطنايا ،نقل
الحطب  /القرى المسيحية الجبلية،
ومن الموصل ،السواس ،بائع تمر
الهند ،جراخ السكاكين ،الحداد،
النجار ،العطار ،المقهى التراثي).
مصغراته عن المهن الشعبية
وتراثياته تمأل الكثير من المراكز
الثقافية والمدارس والمؤسسات
الرسمية أو الدور الخاصة ،إضافة
إلى أعمال أخرى بالحجم الطبيعي
والنه مولع بالتراث الى حد الهوس
وقد ذهبت كل أعماله ما أبدعه
في نصف قرن ذهبت كما ذهبت
كل مدننا أدراج الرياح ،ولهذا حتى
يستمر في ممارسة هوايته إشترى
له كرفان نصبة قرب بيته إستعمله
كمشغل لممارسة هذه الهواية ،هذا
المشغل يقضي فيه أغلب ساعات
النهار بين مواد الخام المختلفة
من قماش وخشب وفلين ونايلون
وأسالك معدنية ومواد أخرى لينتج
منها شخوصه.
اإلعالم لم يعطه حقه ،وتجربته
في التراثيات تمتد لخمسة عقود،
وخالل هذه الفترة التي تمتد لنصف
قرن من التجربة لم تتناوله غير جريدة
الثورة خالل مشاركته في معرض
التدبير التربوي عام  .1993وجريدة
راية الموصل  2008ومجلة النواطير
عام  2008وأجري معه حوار من
قبل األديب والصحفي كريم إينا عن
أعماله نشر في مجلة ديانا عام 2002
التي تصدر في إقليم كوردستان وفي
عدة مواقع .وإحتضنته قناة عشتار
الفضائية في أكثر من لقاء مع
معرض شخصي له داخل القناة.

احالم ..ولكن!!

ريم البازي
()١
اكتم صرخاتي
العن الفقر
اعيشه في ظالمي
ال بقعة ضوء ترشدني
ال طعام اال في قمامتي
هل نختلف عن األغنياء؟
يا للسخرية......
رغم كل االسى
نلبس عباءة الوقار
لسنا فقراء
لسنا غرباء
بل ابناء الوطن
()٢
اعشق الغرق في سواد عينيك
صفاؤها ،سرقني من نفسي
اعتلت سمائي ......تغار منها
نجومي
حين انظر إليهما
كالمالك يحرساني من وجع
األيام
من االمراض و االسقام
انا عاشقه ال استطيع النوم
حب ........ومضات ......اشواق
ملتهبة......
لننعم بها
()3

مشاعر صماء
لهفة غافية في فؤادها
شجون الغرام
امنيات محبوسة ...مجروحة
ارواح ..مبعثرة.
فرحه قصيرة
اصعب بكاء
دموع ساخنة
ندم أنثى
عالم ملىء بخزائن القهر
وحشه فراق
تبددت مهجتها
تبا لهذه الحياة
تغتالني بال ..رحمة.
()4
اال تفهمون سيكبر صغيري !
يبدأ حلمه ....
مع وجوه ابيه  ......امه ......
شوق ال يبرد
بيت يملؤه الحب ......
تمضي السنين......
كلمح البصر  .......دون توقف
يصبح طبيبا ........ناجحا
ومتميزا ......يلبس الثوب األبيض
ورغم شيخوختي  ........ستظل
طفلي المدلل
يا روعه ..الضمة لصدره
انا بك سعيدة.........
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في أربعينيه :فائق بطي ،جوهرة نقية في زمن من حجر
د .فائــق بطــي عميــد الصحافــة
العراقيــة ،هــذه الشــخصية الوطنيــة
والثقافيــة والصحافيــة العراقيــة البــارزة
ودعنــاه فــي  25كانــون الثانــي 2016
فــي مستشــفى بلنــدن ،وهــو واحــد
مــن االعــام الذيــن فقدهــم الوطــن.
وإســتذكارا ألربعينيــة هــذا الرمــز
أقــام إتحــاد األدبــاء والكتــاب
الســريان أمســية علــى قاعــة متحــف
التــراث الســرياني فــي عنــكاوة
يــوم الســبت  12اذار  2016قدمتهــا
اإلعالميــة ريتــا البــازي واســتهلت
بالوقــوف دقيقــة صمــت علــى روح
الفقيــد وأرواح شــهداء الصحافــة
العراقيــة وكل شــهداء الوطــن.
بعــد ذلــك ألقــى رونــد بولــص

رئيــس إتحــاد أدبــاء الســريان كلمــة
أثنــى فيهــا علــى هــذه الشــخصية
الثقافيــة والوطنيــة التــي تركــت
بصماتهــا علــى الصحافــة العراقيــة.
ثــم عــرض فلــم وثائقــي لقنــاة عشــتار
الفضائيــة مــن إعــداد وإخــراج مــروان
ياســين ،والقــت جانــدراك هوزايــا
ونيابــة عــن عائلــة الفقيــد كلمــة
نيابــة عــن زوجتــه .بعدهــا عقــدت
جلســة حواريــة شــارك فيهــا :زهيــر
الجزائــري ،فرهــاد عونــي ،بطــرس
نباتــي تحدثــوا فيهــا عــن الفقيــد
ودوره فــي إصــدار موســوعات
والكرديــة
العراقيــة
الصحافــة
والســريانية.

أين حقوق المرأة
السريانية

جورج غرزاني /ناشط سرياني

الرابطة الكلدانية تحتفي بتخرج الدورة األولى للغة السريانية
تحـت شـعار (لغتنـا وجودنـا)
أقامـت الرابطـة الكلدانيـة  /فـرع
أربيـل يـوم السـبت 2016/3/12
حفلا لتخـرج دورة اللغـة األم
( السـريانية) والتـي بـدأت فـي
 2016/2/6واسـتمرت لغايـة
 2016/3/9لألعمـار فـوق الثامنـة

عشـر عامـا .تخلـل الحفـل إلقـاء
كلمـات عـدة أشـادت بأهميـة
الـدورة فـي تطويـر لغتنـا األم،
حيـث ألقـى كل مـن رئيـس
الرابطـة الكلدانيـة العالمية ورئيس
الرابطـة الكلدانيـة /فـرع أربيـل
كلمات قيمة بالمناسـبة إضافة إلى

كلمـة مديـر الدورة كوثـر نجيب
وممثـل الطلاب المشـاركين فـي
الـدورة .بعـد ذلـك تـم توزيـع
الشـهادات والجوائـز علـى
الطلاب المشـاركين فـي الـدورة
باالضافـة الى تكريـم المحاضرين
والطلاب األوائـل الثالثـة.

يوسف عزيز يتابع مونتاج أغنيةحبيب عيوني استعدادا لطرحها باألسواق
انتهـى المطـرب يوسـف عزيـز مـن
تصويـر كليـب اغنيتـه الجديـده «حبيـب
عيونـى» بالعاصمـه المصريـة القاهـرة
والتـى اتخذهـا قاعـدة انطالق لمشـروعه
الفنـى الجديـد مـن تأليفـه والحانـه
والتوزيـع الموسـيقى للموسـيقار العراقى
موسـيس موسـى واخـراج المصـرى
كامبـا
الـذى أعـرب عـن سـعادته بالتعـاون مع
المطـرب يوسـف عزيـز قائلا  :سـعيد
جـدا بالعمـل معـه لكونـه مـن المطربيـن
الذيـن يهتمون بتفاصيـل عمله اذ تجري
العـادة بان يعطينـا المطرب االغنية اوديو
وانـا أقـوم بوضـع االفـكار والسـناريو

غـرزان ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

الخـاص بتصـور الكليـب ولكـن فـى حالـة
نجـم بقيمـة وقامـة يوسـف عزيـز كانـت
لديـه افـكار عديدة وجديـدة وتصور حول
الصيغـة والتصـور الخـاص بالكليـب وهـذا
بحكـم ان االغنيـة مـن كلماتـه والحانه فهو
صاحـب الحالـة لحنا وإحساسـا مما اختصر
ووفـر معـا مجهـود كبيـر فوضعنـا التصـور
للكليـب سـويا وأضـاف كــــــــامـــبـــــا
ألول مـرة اصـور كليـب علـى طريقـة
الكرومـا فـى كليـب وانتهينـا حاليـا مـن
المونتـاج لندخـل فـي مرحلـة الكرافيـك
وباقـى تقنيـات الكليـب اسـتعدادا لمراحـل
التوزيـع وليـرى العمـل النـور قريبـا واتوقـع
لـه النجـاح بشـكل الفـت للنظـر.

إستمعوا إلى كل ماينشر في جريدة «سورايا» عبر اذاعة السالم كل يوم أحد

خرجت آالف النساء في شوارع نيويورك
في الواليات المتحدة األمريكية عام 1856
لإلحتجاج على ظروفهم الصعبة في مجاالت
عملهن ولكن الشرطة اإلمريكية واجهت
التظاهرات بأسلوب غير الئق ووحشية
لتفريقهن إال إن المسيرة نجحت ولم تقف
النساء بالمطالبة بحقوقهن ففي  8آذار
1908خرجت عامالت النسيج للتظاهر من
جديد في نيويورك وحملن قطعا من الخبز
اليابس وباقات من الورود حيث طالبن
بتخفيض ساعات العمل ومنحهن حق اإلقتراع
وهذا ماحمست النساء األمريكيات بالمطالبة
بحقوقهن السياسية أيضا وفي عام  28شباط
1909كان الإلحتفال باليوم القومي للمرأة
في الواليات المتحدة و في روسيا إعتمد
 8آذار يوما لإلحتفال بعيد المرأة العالمي
في عام 1919إال إن األمم المتحدة لم تعتمد
 8آذار يوما عالميا لإلحتفال بعيد المرأة إال
في عام  1975وبعد مرور أكثر من مائة عام
على تلك التظاهرات النسائية مازالت المرأة
تتعرض للقتل والقمع وإنتهاكات ال إنسانية
في حقوقها المشروعة حيث تتعرض للمساءلة
من الحكومات والهيئات وحتى من أزواجهن
ومازالت المرأة تحت نير القوانين الذكورية
الظالمة والتعسفية بحقها وأين نحن من
حقوق المرأة السريانية في ظل مجتمع عربي
جاهلي اليعترف باآلخر فكيف سيعترف
بالمرأة وحقوقها وخاصة في ظل حكومات
شمولية تعتمد على الشرع اإلسالمي الذي
يعتير المرأة نصف الرجل وعورة بحد ذاتها
وحقوقها في يد الرجل وهو يتحكم بها
حسب شريعته ومزاجه فال حقوق للمرأة
في ظل تلك الحكومات الظالمة والحل هو
بإعتماد العلمانية في دساتير دول المنطقة
وهنا أقصد الدول العربية واإلسالمية ويجب
أن نقر بأن المرأة السريانية وصلت الى
مستويات عالية في مجتمعاتها ولو بشكل
بسيط إال إنها دخلت في كافة المجاالت في
المجتمع وخاصة في العراق و سوريا ففي
العراق نراها وزيرة ونائبة ومديرة مؤوسسة
وناشطة حقوقية وفي سوريا دخلت المجال
العسكري حيث حملت السالح في الدفاع
عن أرضها ووطنها وكنا نتمنى ونرغب ونصر
أن تأخذ المرأة السريانية دورها بشكل كامل
وفي كافة المجاالت في المجتمع الى جانب
الرجل لكي يستقيم المجتمع والى عيد جديد
كل عام وأنتن النساء السريانيات والعالميات
بألف خير.

