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منظمة سورايا ..نجدد العهد للرئيس مسعود بارزاني
بقيادة العملية السياسية في اإلقليم
الرئيس مسعود بارزاني رئيس
الحزب الديموقراطي الكوردستاني
الجزيل اإلحترام
األخوة في المكتب السياسي
للحزب الديموقراطي الكوردستاني
المحترمون
قيادة وكوادر وأعضاء الحزب
كافة
نتقـدم بخالـص التهنئـة والتبريـكات
بمناسـبة الذكـرى التاسـعة والسـتين لميلاد
حزبكـم المناضـل الـى شـخصكم الكريـم
ومـن خاللكـم الـى كافـة قيـادات وكـوادر
واعضـاء الحـزب متمنيـن دوام التقـدم
والتطـور لمسـيرة الحـزب الـذي ناضـل مـن
أجـل حقـوق شـعب كوردسـتان بكافـة
مكوناتـه الجميلـة منـذ تأسيسـه فـي  16مـن
أب  1946على يد القائد الرمز مال مصطفى
البارزانـي الخالـد ،وتواصلـت مسـيرة النضال
الـدؤوب من أجل قضايا شـعب كوردسـتان

عبـر المرحـوم الخالـد ادريـس البارزاني في
جبـال وقمـم كوردسـتان والـى يومنـا هـذا
بعـد تحريـر كوردسـتان من نيـر الدكتاتورية
البغيضـة فـي عـام  1991واسـتمرت هـذه
المسـيرة البطوليـة باإلنجـازات التـي تحققت
فـي ظـل حكومـة اإلقليـم التـي تشـكلت
بعـد اإلنتفاضـة المباركـة بجهـود كل القوى
الخيـرة مـن أبنـاء شـعبنا الكوردسـتاني مـن
كـورد وتركمـان وكلدان سـريان آشـوريين
وآخـرون..
واليوم اذ تمر كوردستان والمنطقة بهذا
المنعطف الخطير من تدعايات الحرب ضد
اإلرهاب واإلرهابيين التي جوبهت من قبل
بيشمركتنا األبطال بقيادة الرئيس مسعود
بارزاني المنتخب من قبل شعب كوردستان
وأندحرت فلولهم اإلرهابيين بفعل اإلرادة
الحرة لشعب كوردستان ،من هنا نجدد
العهد للرئيس مسعود بارزاني بقيادة العملية
السياسية في اإلقليم ،التي يريد البعض خلق

المشاكل والمعوقات في هذا الظرف الحساس
في مجابهة االرهاب ،أملنا كبير بقيادة الرئيس
مسعود حامي شعب كوردستان وباألخص
المكونات الصغيرة حتى نتخلص من جميع
اإلرهابيين والمتربصين بقضايا شعبنا المصيرية
لبناء مستقبل أفضل كي نعيش بالتسامح
والتأخي والسالم في ربوع كوردستاننا الحبيبة ..
يدا بيد معكم والى األمام لنيل كافة حقوقنا

المشروعة ومنها حق تقرير المصير لشعب
كوردستان.
ولنوقد شمعة أخرى من تاريخ حزبكم
المناضل من اجل اإلستقرار واألمن والسالم
ويعم الخير للجميع بقيادة حزبكم العتيد.
نوزاد بولص حنا /رئيس منظمة سورايا
للثقافة واإلعالم

البطريرك ساكو يلتقي بفعاليات مدنية وسياسية كلدانية في عنكاوا
التقــى غبطــة أبينــا البطريــرك
مــار لويــس روفائيــل االول ســاكو
برفقــة معاونــه مــار باســيليوس يلــدو
مــع رئيــس وبعــض اعضــاء الرابطــة
الكلدانيــة مســاء يــوم الجمعــة 14
اب  2015فــي مبنــى المجمــع
البطريركــي بممثلــي االحــزاب
ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومدراء
الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة فــي
بلــدة عنــكاوا الكلدانيــة  ،وحضــر
اللقــاء ضيــاء بطــرس رئيــس الهيئــة
المســتقلة لحقــوق االنســان فــي أقليم
كوردســتان وكمــال يلــدا عضــو
برلمــان االقليــم وخالــد جمــال ألبيــر

المسيحيون يثورون في ساحة التحرير
شـــارك المســـيحيون فـــي
التظاهـــرات المليونيـــة فـــي ســـاحة
التحريـــر فـــي بغـــداد الجمعـــة
ضـــد الفســـاد ،الـــذي يطالـــب
فيهـــا الشـــعب العراقـــي بمحاســـبة
الفاســـدين وتقديمـــم للقضـــاء.
هــذا و قــد اعــرب المتظاهريــن
المســـيحيون عـــن امتعاضهـــم
مـــن وجـــود اشـــخاص فاســـدين
يدع ــون “تمثي ــل المس ــيحيين” ف ــي
البرلمـــان والمؤسســـات المدنيـــة،
وفـــي مقدمتـــم “مدعـــي تمثيـــل

المســـيحيين” النائـــب يونـــادم
كنـــا الـــذي شـــارك فـــي حكومـــة
المالكـــي ( )2014-2010و
المتهمـــة بســـرقة امـــوال العراقييـــن
والذيـــن يطالبـــون المتظاهريـــن
فـــي العـــراق بمحاكمـــة الذيـــن
شـــاركوا بهـــا.
ومـــن جهـــة أخـــرى طالبـــوا
المتظاهـــرون المســـيحيون بأقالـــة
“رئيـــس الوقـــف المســـيحي
والديانـــات االخـــرى” رعـــد
كجەجـــي الـــذي تحـــوم حولـــه

شـــبهات فســـاد حـــول
موضــوع امــوال النازحيــن
التـــي “اختفـــت” مـــن
دون ان يعلـــم احـــد
كيـــف ومتـــى تـــم
صرفهـــا .وفـــي عـــام
 2010طالـــب المرحـــوم
الكلـــدان
بطريـــرك
عمانوئيـــل دلـــي بأقالـــة
كج ــة ج ــي بس ــبب تعين ــه بص ــورة
“غيــر قانونيــة” ودون اخــذ موافقــة
المســـيحيين لكـــن دون جـــدوى.

مديــر عــام الشــؤون المســيحية فــي
كوردســتان ومديــر ناحيــة عنــكاوا،
وفــي بدايــة اللقــاء تحــدث غبطــة
البطريــرك ســاكو حــول الوضــع
بشــكل عــام وقــال « نحــن لســنا
بجاليــة بــل مكــون أصيــل ونريــد
ان نســاهم فــي تطويــر ثقافــة البلــد ،
وبالرغــم مــن كل التحديــات ســوف
نبقــى فــي بلدنــا حتى الموت ونفســنا
أنســاني وليــس طائفــي وفئــوي«
وحــول الرابطــة الكلدانيــة والوحــدة
قــال ســاكو  :مــن حــق الكلــدان
ان يكــون لــه رابطــة مدنيــة تكــون
أمتــدادا للكنيســة الكلدانيــة مثــل

وقـــد كتـــب المتظاهـــرون
علـــى الفتاتهـــم “ارحـــل انـــت
ومشـــاريعك الوهميـــة” والفتـــة
اخ ــرى كت ــب علي ــا “ارحل ــوا انت ــم

الموارنــة والســريان واســتطرد قائــا
لمــاذا لهــم ممكــن ولنــا ال ؟ وحــول
الوحــدة أكــد ســاكو بأننــا فــي
العمــق نحــن شــعب واحــد والوحــدة
ضروريــة ونحــن مــع األتحــاد
ونســعى الــى نشــر الفكــر الوحــدوي
ألننــا مهدديــن وأســتمع غبطتــه الــى
مقترحــات وأراء المشــاركين ،وســاد
اللقــاء الجــو العائلــي واالخــوي.
وشــارك رئيــس منظمــة ســورايا
للثقافــة واإلعــام فــي هــذا اللقــاء
وقــدم مقترحــات لتطويــر عمــل
الرابطــة وتأســيس فروعهــا فــي
العــراق وأقليــم كوردســتان.

والدواعـــش وجهـــان مختلفـــان
لعمل ــة واح ــدة” مناش ــدين رئي ــس
ال ــوزراء حي ــدر العب ــادي بأقالته ــم
وتقديمهـــم للقضـــاء.

2

السنة الثانية العدد 30
األحد  16آب 2015

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

في الذكرى األولى للتهجير القسري ألبناء شعبنا من سهل نينوى ..سورايا تستذكر
وســـهل نينـــوى.

اعــداد المهجريــن مــن أبنــاء شــعبنا
«ســورايا» مــن ســهل نينــوى إلــى
محافظــة أربيــل
إســـتقت جريـــدة «ســـورايا»
أع ــداد النازحي ــن م ــن أبن ــاء ش ــعبنا
مــن ســهل نينــوى ومدينــة الموصــل
إلـــى محافظـــة أربيـــل ،حيـــث
تش ــمل المعلوم ــات التفصيلي ــة ع ــدد
العوائـــل النازحـــة وعـــدد أفرادهـــا
وعـــدد حملـــة الشـــهادات مـــن
بينه ــم وأع ــداد النازحي ــن م ــن كل
منطق ــة ومناط ــق س ــكناهم الحالي ــة،
فض ــا ع ــن مهنه ــم ون ــوع س ــكنهم
فـــي بلداتهـــم األصليـــة.
هـــذه المعلومـــات والبيانـــات
الـــواردة فـــي هـــذا التقريـــر مـــن
قاعـــدة البيانـــات حـــول أعـــداد
المهجريـــن قســـرا مـــن مناطقهـــم
التاريخيــة فــي محافظــة نينــوى إلــى
محافظـــة أربيـــل ،قامـــت بإعدادهـــا
وتنظيمهـــا إيبارشـــية أربيـــل
الكلداني ــة م ــن أج ــل تس ــهيل أم ــور
تســـجيلهم ومســـاعداتهم وإعـــداد
بطاقـــات وهويـــات خاصـــة بهـــم،
كمـــا إســـتقت الجريـــدة بعـــض
البيانـــات مـــن مصـــادر موثوقـــة
أخـــرى.
وحســـب مصـــادر المعلومـــات
الـــواردة ،فـــإن عـــدد العوائـــل
النازح ــة م ــن س ــهل نين ــوى ومدين ــة
الموص ــل إل ــى محافظ ــة أربي ــل ق ــد
بلـــغ  10353عائلـــة بواقـــع 6377
مـــن بغديـــدا 1338 ،مـــن برطلـــة،
 1154م ــن مدين ــة الموص ــل و 742
عائلـــة مـــن بلـــدة كرملـــش فضـــا
عـــن عـــدد آخـــر مـــن العوائـــل
التـــي نزحـــت مـــن بلـــدات شـــعبنا
األخـــرى فـــي ســـهل نينـــوى.
كمـــا بينـــت ذات المصـــادر
أن أكثـــر هـــذه العوائـــل النازحـــة

تترك ــز حالي ــا ف ــي مدين ــة عن ــكاوا
التـــي تحتضـــن مـــا يقـــارب الـــ
 7850عائل ــة يليه ــا مجم ــع هرش ــم
الس ــكني ال ــذي يح ــوي قراب ــة الـــ
 735عائلـــة ،ثـــم مدينـــة شـــقالوا
الت ــي تحتض ــن  680عائل ــة وأخي ــرا
تأت ــي منطق ــة بحرك ــة الت ــي تح ــوي
أكثـــر مـــن  415عائلـــة مهجـــرة،
فض ــا ع ــن تواج ــد أع ــداد أخ ــرى
مــن المهجريــن فــي قــرى وبلــدات
شـــعبنا األخـــرى فـــي محافظـــة
أربيـــل بإقليـــم كوردســـتان.
وأشـــارت المصـــادر بـــأن مـــن
مجمـــوع  10353عائلـــة مهجـــرة
فـــإن  7620عائلـــة كانـــت تســـكن
ف ــي دار تع ــود ملكيت ــه له ــا ،فيم ــا
كانـــت تســـكن حوالـــي 2550
عائلـــة فـــي دور مؤجـــرة فـــي
بلـــدات ســـهل نينـــوى ومدينـــة
الموصـــل باإلضافـــة إلـــى 183
عائلـــة لـــم تحـــدد نـــوع الســـكن
الـــذي كانـــت تعيشـــه ســـابقا قبـــل
النـــزوح.
وبينــت المصــادر ،أن مــن بيــن
النازحيـــن إلـــى محافظـــة أربيـــل
أكثـــر مـــن  8781مهجـــر مـــن
ســـهل نينـــوى ومدينـــة الموصـــل
يحملـــون شـــهادة اإلبتدائيـــة ،فيمـــا
كان عـــدد خريجـــي الدراســـة
المتوســطة قرابــة الـــ  4302شــخص
يليهـــا بالعـــدد خريجـــي الدراســـة
اإلعداديـــة الذيـــن بلـــغ عددهـــم
 2766شــخصا ثــم خريجــو الجامعــة
الذي ــن بل ــغ عدده ــم م ــن مجم ــوع
النازحي ــن إل ــى محافظ ــة أربي ــل م ــا
يقــارب الـــ  2721شــخصا خريجــا،
هـــذا فضـــا عـــن أكثـــر مـــن
 10160شـــخصا غيـــر مســـجل.
فيم ــا أك ــدت تل ــك المص ــادر
أن مـــن مجمـــوع  31780مهجـــرا
مـــن أصحـــاب المهـــن فـــإن مـــا

يق ــارب الـــ  9644يع ــد طالب ــا تلي ــه
ربـــات البيـــوت بواقـــع  7923ربـــة
بي ــت ،باإلضاف ــة إل ــى  4761طف ــا
و  3007كاســـب.
تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن بعض ــا
م ــن المعلوم ــات ال ــواردة ف ــي ه ــذا
التقريـــر مـــن المحتمـــل أن تكـــون
قـــد تغيـــرت فـــي اآلونـــة االخيـــرة
بســـبب التنقـــات والهجـــرة التـــي
تحـــدث بيـــن المهجريـــن مـــن
وإل ــى محافظ ــة أربي ــل ،ك ــون ه ــذه
المعلومـــات تعـــود إلـــى أواســـط
تش ــرين األول  -أكتوب ــر الماض ــي،
والموقـــع بصـــدد نشـــر تحديـــث
جديـــد لهـــذه المعلومـــات خـــال
األيـــام القليلـــة القادمـــة.
أدناه جداول ببعض التفاصيل:
عـــدد العوائـــل النازحـــة إلـــى
محافظـــة أربيـــل مـــن كل منطقـــة:
يبلـــغ أعـــداد العوائـــل
المســيحية النازحــة والمهجــرة فــي
العـــراق  22715عائلـــة ،موزعـــة
علـــى مركـــز محافظـــة دهـــوك
 2575وســميل  600وزاخــو 2179
ومنطق ــة س ــبنا  664وعق ــرة 1176
وسرســنك  662وديرلــوك  57وفــي
س ــهل نين ــوى  754وب ــرواري ب ــاال
 297وفـــي أربيـــل  12984وفـــي
الس ــليمانية  452وف ــي بغ ــداد .312
شـــارحا بالتفصيـــل المســـاعدات
التـــي قدمتهـــا الجمعيـــة لهـــؤالء
النازحيـــن فـــي مخيماتهـــم
ومناطقهـــم منـــذ  11حزيـــران
 2014وشـــملت كســـوة وأفرشـــة
ومـــواد غذائيـــة وأجهـــزة تدفئـــة
وادويـــة ،وغطـــت مخيمـــات فـــي
دهـــوك وســـميل وزاخـــو وعقـــرة
ونهلـــة وســـبنا وبـــرور وأربيـــل
وعنـــكاوا وشـــقالوا وكويســـنجق
وأرموطـــة وديانـــا وهاوديـــان
والســـليمانية وبغـــداد وكركـــوك

 كي ــف كان ــت تس ــكن ه ــذهالعوائ ــل قب ــل نزوحه ــا إل ــى أربي ــل:

 الشـــهادات التـــي يحملهـــاابنـــاء هـــذه العوائـــل:

 األعمال و المهنمناطـــق ســـكن العوائـــل
المهجـــرة فـــي محافظـــة أربيـــل
حاليـــا
وبلـــغ أعـــداد العائـــات
المهجـــرة مـــن الموصـــل إلـــى
دهـــوك مـــن كافـــة القوميـــات
واألديـــان حتـــى االثنيـــن الماضـــي
إل ــى (  ) 5112عائل ــة ف ــي مرك ــز
قضـــاء دهـــوك ،و(  ) 905عائلـــة
فـــي قضـــاء زاخـــو ،و ( ) 250
عائل ــة ف ــي قض ــاء س ــميل ،و ( 350

) عائلـــة فـــي قضـــاء بـــردرش ،و
( ) 600عائل ــة ف ــي قض ــاء ش ــيخان،
و(  ) 950عائلـــة فـــي قضـــاء
ئاكـــرى ،و (  ) 2600عائلـــة فـــي
زمـــار .مشـــيرا إلـــى بلـــوغ أعـــداد
العائـــات المســـيحية النازحـــة مـــن
الموصـــل بعـــد التهجيـــر القســـري
للمســـيحيين مـــن قبـــل المســـلحين
اإلســـاميين إلـــى نحـــو ( ) 480
عائلـــة مـــن بينهـــا (  ) 325عائلـــة
ت ــم تس ــجيلها ف ــي مديري ــة الهج ــرة
رســـميا.

وبموجـــب هـــذه المعطيـــات
وحســـب المعلومـــات التـــي لدينـــا
ان عـــدد العوائـــل المهجـــرة الـــى
اربيـــل تصـــل حاليـــا الـــى اكثـــر
 12000ال ــف عائل ــة مس ــجلة ل ــدى
الكنيســـة الكلدانيـــة ومثلهـــا فـــي
محافظـــة دهـــوك.
ويصـــل أعـــداد المهجريـــن
م ــن المس ــيحيين فق ــط ال ــى اكث ــر
مـــن  120ألـــف نســـمة فقـــط فـــي
االقليـــم ،هاجـــر أكثـــر مـــن 35
الـــف منهـــم إلـــى لبنـــان واالردن
وتركيـــا لغـــرض الهجـــرة الـــى
الخـــارج.

السنة الثانية العدد 30
األحد  16آب 2015

3

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

بطريركية الكنيسة الشرقية القديمة /مكتب اإلعالم

مقترحات المجمع السينودوسي للكنيسة الشرقية القديمة بشأن توحيد فرعي
كنيسة المشرق :المشرق اآلشورية والشرقية القديمة

شليمون داود أوراهم
بعـــد أن تلقينـــا فـــي مكتـــب
إعـــام البطريركيـــة نســـخة مـــن
مقـــررات المجمـــع السينودوســـي
المقـــدس للكنيســـة الشـــرقية
القديمـــة والمنعقـــد للفتـــرة مـــن
 27لغايـــة  31تمـــوز 2015
فـــي كاتدرائيـــة مـــار عوديشـــو
الطوبـــاوي للكنيســـة فـــي مدينـــة
شـــيكاغو بالواليـــات المتحـــدة
األميركيـــة.
ننش ــر أدن ــاه ،بع ــد االس ــتئذان
م ــن رئاس ــة المجم ــع السينودوس ــي
المق ــدس ،الترجم ــة العربي ــة (م ــن
قب ــل مكت ــب إع ــام البطريركي ــة)
للمقرريــن :األول (يــوم صــاة فــي
كافـــة رعيـــات الكنيســـة) والثانـــي
(مقترحـــات الســـينودس المقدمـــة
بكتـــاب رســـمي إلـــى المجمـــع
السينودوســـي المقـــدس لكنيســـة
المش ــرق اآلش ــورية ح ــول مس ــاعي
توحيـــد فرعـــي الكنيســـة :كنيســـة
المشـــرق اآلشـــورية والكنيســـة
الشـــرقية القديمـــة) ،مـــع مالحظـــة
أن كل مـــا بيـــن قوســـين فـــي
الترجمـــة العربيـــة ،هـــو توضيـــح

مـــن مكتـــب اإلعـــام ،ويلـــي
الترجمـــة العربيـــة صـــورة للنـــص
األصلـــي للمقرريـــن بالســـريانية:
أ .قــرر المجمــع السينودوســي
أن يكـــون أول يـــوم أحـــد مـــن
شـــهر أيلـــول المقبـــل حســـب
التقويـــم الجديـــد (األحـــد 6
أيلـــول  )2015يـــوم صـــاة فـــي
جميـــع رعيـــات الكنيســـة فـــي
العالـــم مـــن أجـــل شـــعبنا وأبنـــاء
الكنيســـة فـــي بلـــدان الشـــرق،
ألجـــل أن يحـــل الـــرب اإللـــه
أمانـــه وســـامه ..ويتقبـــل طلبـــات
المصليـــن كمـــا تقبـــل طلبـــات
اآلبـــاء األوائـــل.
ب .بحـــث المجمـــع كتـــب
الح ــوار م ــع إخوتن ــا رع ــاة كنيس ــة
المشـــرق اآلشـــورية فيمـــا يتعلـــق
بوح ــدة الكنيس ــة ،وبع ــد الدراس ــة
والبح ــث المعم ــق ق ــرر المجم ــع:
 .1بالنظـــر إلـــى أن المجمـــع
السينودوســـي لكنيســـة المشـــرق
اآلشـــورية والمنعقـــد عـــام 1999
برئاســـة المثلـــث الرحمـــات مـــار
دنخ ــا الراب ــع الجاثلي ــق البطري ــرك،
وكتـــاب قداســـته إلـــى قداســـة
م ــار أدى الثان ــي جاثلي ــق بطري ــرك

الكنيســـة الشـــرقية القديمـــة
المــؤرخ فــي  3إيــار  1999والــذي
يتضم ــن االعت ــراف وقب ــول جمي ــع
الدرجـــات (الرتـــب الكهنوتيـــة)
للكنيســـة الشـــرقية القديمـــة:
عليـــه ..ولكـــي تتحقـــق
الوحـــدة وبســـرعة ..وتكـــون
متكاملـــة :نلتـــزم جميعنـــا برئاســـة
قداس ــة م ــار أدى الثان ــي الجاثلي ــق
البطريـــرك ،ذلـــك ألننـــا جميعـــا
نعتـــرف بأننـــا كنيســـة واحـــدة:
كنيســـة المشـــرق.
 .2نظـــرا إلـــى أن المثلـــث
الرحمـــات مبـــارك الذكـــر مـــار
تومـــا درمـــو الجاثليـــق البطريـــرك
ق ــد عم ــل كثي ــرا باجته ــاد وق ــوة
ألجـــل موفقيـــة الكنيســـة (اعتلـــى
الكرســـي البطريركـــي للكنيســـة
الشـــرقية القديمـــة للفتـــرة مـــن
 1968ـ  ،)1969نـــرى أن مـــن
المهـــم كثيـــرا أن يـــدرج اســـمه
ضمـــن قائمـــة بطاركـــة كنيســـة
المشـــرق.
 .3فيمـــا يتعلـــق بالتقويـــم:
ولكـــي ال تكـــون الوحـــدة
مقتصـــرة علـــى الرعـــاة فقـــط،
إنمـــا وبشـــكل أكبـــر بيـــن أبنـــاء

كنيس ــتنا ،علي ــه ن ــرى ض ــرورة أن
نلتـــزم بمقترحنـــا بشـــأن التقويـــم:
االحتفـــال بجميـــع األعيـــاد
الســـابوعية يكـــون بحســـب
التقويـــم الشـــرقي اليوليانـــي( :أي
األعيـــاد المتغيـــرة فـــي تواريـــخ
االحتفـــال بهـــا ..كعيـــد القيامـــة
المجيـــدة واألعيـــاد المرتبطـــة بـــه
حســـب التقويـــم).
واالحتفـــال بجميـــع األعيـــاد
الش ــهرية يك ــون بحس ــب التقوي ــم
الغرب ــي الغريغ ــوري( :أي األعي ــاد
الثابت ــة ف ــي تواري ــخ االحتف ــال به ــا
كعي ــد المي ــاد المجي ــد واألعي ــاد
المرتبط ــة ب ــه حس ــب التقوي ــم).
 .4فيمـــا يتعلـــق باســـم
الكنيســـة (الموحـــدة) :بمـــا أن
كنيســـتنا ســـميت وعرفـــت منـــذ
البدايـــة بكنيســـة المشـــرق (عيتـــا
دمدنخـــا) ،وفـــي ذات الوقـــت..
ومنـــذ األزمنـــة األولـــى ضمـــت
(هـــذه الكنيســـة) الكثيـــر مـــن
األم ــم (األق ــوام) المختلف ــة ،علي ــه
مـــن المهـــم كثيـــرا أن نحفـــظ
هـــذا االســـم الموقـــر :كنيســـة
المشـــرق ،والتـــي هـــي كنيســـة
مقدســـة ورســـولية جامعـــة.

 .5مــا يتعلــق بــإدارة الكنيســة:
كم ــا ه ــو مع ــروف ف ــإن الخ ــاف
(االنقســـام) علـــى مـــدى خمســـين
عامـــا ..ال يمكـــن إصالحـــه فـــي
فت ــرة وجي ــزة م ــن الوق ــت ،علي ــه
فـــإن الحاجـــة تقتضـــي أن تبقـــى
إدارة األبرشـــيات (فـــي الكنيســـة
الموحـــدة) ،كمـــا هـــي حاليـــا
ولمـــدة ال تقـــل عـــن ســـبعة
س ــنوات ،ويق ــوم كل راع (مط ــران
أو أس ــقف) ب ــإدارة رعيت ــه (الت ــي
يرعاهـــا حاليـــا).
 .6نطلـــب أن يتـــم قبـــول
وإقـــرار مقترحاتنـــا (، 4 ، 3 ، 2
 )5أع ــاه ..قب ــل انعق ــاد المجم ــع
المشـــترك.
 .7المجمـــع السينودوســـي
يـــرى أن مـــن المهـــم كثيـــرا
أن يتـــم تحقيـــق وحـــدة فرعـــي
كنيســـة المشـــرق مـــن أجـــل
منفعـــة أبنـــاء كنيســـتنا األحبـــاء.
عليـــه يطلـــب مـــن مجمـــع
كنيســـة المشـــرق اآلشـــورية أن
يتـــم مجـــددا عقـــد اجتماعـــات
أخـــرى مـــع بعضنـــا البعـــض
لتحقيـــق الوحـــدة.

كارثة شنكال آب 2 ... 2014

كاوة عيدو الختاري
العشــائر العربيــة ســاندت
تنظيــم الداعــش فــي شــنكال حيــث
بمجــرد دخــول داعــش االرهابــي
إلــى الموصــل وقضــاء شــنكال
اســتقبلوهم بحفــاوة وهتافــات
وانضــم إليهــم العديــد مــن الســكان
العــرب ،وقدمــوا لهــم المــاء
والطعــام مــن أمــام منازلهــم ،وأبــدوا
ســرورهم وســعادتهم لدخــول
التنظيــم شــنكال ،و بتعاونعــم تــم
اختطــاف النســاء األيزيديــات و
قتــل جيرانهــم مــن األيزيدييــن،
و بعــض العشــائر العربيــة ال تــزال
تســاند داعــش لحــد االن ،خصوصــا
التــي تقطــن فــي المناطــق المحيطــة
بمدينــة الموصــل» .تطوعــوا بيــن
صفــوف التنظيــم منهــم يلبســون

زيــا أفغانيــا .وكان بينهــم الخبــز
والملــح والكــرم االزل لكــن مــع
االســف مزقــوا التعايــش الســلمي
والتســامح الــي كنــا نفتخــر بــه عبــر
مــرور الزمــن.
جرائــم داعــش :بعــد قيــام
االرهابيــن بالهجــوم علــى مجمعــات
وقــرى وقضــاء شــنكال واحتلهــا
جميعهــا فــي يــوم 2014.08.03
ومســتقلين ســيارات حديثــة
وعجــات عســكرية ومدرعــات،
مدججيــن بأســلحة حديثــة
ومتطــورة ،ســقطت شــنكال بأيــدي
داعــش  -والقــوى المــؤازرة
لهــم مــن رجــال القــرى العربيــة
المجــاورة  -ممــا ادى الــى :
 -1قتــل أكثــر مــن ( )5500
مــن الرجــال والنســاء ومعهــم
االطفــال الذكــور الذيــن تتجــاوز
أعمارهــم  14ســنة
 -2الســبي والخطــف  :عــدد
النســاء مــع الفتيــات مــع االطفــال
يقــدر ب  5االف مختطــف و
مختطفــة بالتاكيــد الرقــم اكبــر
 -3ســوق النخاســة  :تــم بيــع
واهــداء وتوزيــع  2470امــرأة

وفتــاة ايزيديــة بعــد وقوعهــم فــي
االســر .
 -4االســلمة االجباريــة  :هنــاك
العديــد مــن االســرى  ...تــرك
ديانتهــم .
 -6المحاصريــن فــي الجبــل
ســنجار :أكثــر مــن ()10,000
شــخص عالــق علــى ســفح الجبــل
وبيــن الوديــان ومــات أكثــر مــن
( )2600بســبب الجــوع والعطــش
واالمــراض ،خاصــة الشــيوخ وكبــار
الســن وصغــار الســن والرضــع
وممــن بعــده تــم فــك الحصــار
مــن قبــل قــوات البيشــمركة
االبطــال والتحالــف الدولــي.
 -7إثــر هــذه االحــداث أيضــا
نــزح جميــع ســاكني نواحــي
وأقضيــة ومجمعــات وقــرى
االيزيديــة التابعــة لمحافظــة نينــوى
) فاســتولوا علــى مجمــع بابيــرة
القريبــة مــن ناحيــة القــوش وايضــا
علــى ناحيــة بعشــيقة وقريــة بحزانــي
– القريبتيــن مــن مدينــة نينــوى)
 -5شــردت جميــع االيزيديــة
الســاكنة فــي هــذه المناطــق
والعــدد يقــارب ( )350,000انســان

مــن ســنجار نزحــوا الــى اقليــم
كوردســتان (محافظــة دهــوك
وضواحيهــا وأربيــل وســليمانية )
والــى تركيــا وســوريا وجورجيــا
و اوربــا.
 - 8قــام التنظيــم بتفجيــر
( )18مــزار دينــي مقــدس لــدى
اتبــاع الديانــة االيزيديــة
 -9عــدد االطفــال اليتامــى
وصلــت الكثــر مــن  400طفــل
وطفلــة.
الخســائر الماديــة  :لالزيدييــن
مــن جــراء عمليــات داعــش مــن
نهــب ومصــادرة بيــوت ســنجار
وبعشــيقة وبحزانــي وبابيــري كانــت
بمالييــن الــدوالرات باالضافــة
االمــوال التــي صرفهــا االيزيديــون
الذيــن تركــوا منازلهــم ويمكــن
اختصــار الخســائر بالقــول بــان
الممتلــكات الماليــة والماديــة ل
 400الــف أيزيــدي قــد ضاعــت
لالبــد مــع مصــادرة واتــاف الثــروة
الزراعيــة والحيوانيــة والمشــاريع
المنتجــة ونهــب كافــة الممتلــكات
المنقولــة والثابتــة ،اي ان البنيــة
التحتيــة لمناطــق ســكنى االيزيديــة

قــد دمــرت بالكامــل وتحتــاج اى
ســنوات وامــوال طائلــة العــادة
ترميمهــا وبنائهــا .
المشاكل االجتماعية :اليخفي
على احد بانه وبعد انتهاء االزمة
ستواجه العديد من المشاكل
االجتماعية التى ستنتج عن احتالل
داعش لمناطق اإليزديين بمساندة
ومؤازرة بعض العشائر العربية
المجاورة لاليزيديين وهذا الفعل
ادى الى انهيار المنظومة االجتماعية
التي كانت ترتبطهم باالرض
الســبايا وســوق النخاســة:
حيــن تســبى نســاء ايزيديــات
علــى يــد افــراد تنظيــم داعــش،
فهــي أبشــع جريمــة إنســانية
ووصمــة عــار فــي جبيــن دعــاة
الحريــة والليبراليــة ومنظمــات
حقــوق االنســان والمنظمــات
الدوليــة والمنظمــات المهتمــة
بشــؤون المــرأة .تفاجــأ العالــم
المتحضــر بمــا أعلنتــه بعــض
منظمــات حقــوق البشــر بــأن
عشــرات مــن النســاء األيزيديــات
الالتــي أســرهن مقاتلــو داعــش.
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سەرۆک بارزانی..

ئیرادهی گهل و ئاشتی و برایهتی و ڕاستگۆیی براوه دهبێت و هیچ پیالنێك
سهر ناگرێت ك ه یهكڕیزی و برایهتی خهڵكی كوردستان بكات ه ئامانج
مهســعود بارزان ـی وهكــو س ـهرۆكی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان رایگهیانــد
كـه پارتــی پارێــزهری برایهتــی و پێكهوهژیــان و یهكڕیــزی گهلــی كوردســتان
دهبێــت و دژی ههمــوو ههوڵێكیــش دهوهســتێتهوه ك ـه بیهوێــت لێكتــرازان و
دوژمنایهتــی لهنێــو ڕیزهكانــی گهلــی كوردســتان دروســت بــكات ،جهختیش ـی
لهوهكــردهوه ك ـه «هیــچ پیالنێــك س ـهر ناگرێــت ك ـه یهكڕیــزی و برایهتــی
خهڵكــی كوردســتان بكات ـ ه ئامانــج».
مهســعود بارزانــی ســهرۆكی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بهبۆنــهی
شهســت و نۆههمیــن ســاڵیادی دامهزراندنــی پارتیــی دیموكراتــی كوردســتان
پهیامێك ـی راگهیانــد و تیایــدا پیرۆزبایــی ئاراســتهی خان ـهوادهی س ـهربهرزی
شــههیدان و پێشــمهرگه قارهمانــهكان و كادیــر و ئهنــدام و دۆســت و
الیهنگرانــی پارتهكــهی و ههمــوو خهڵكــی كوردســتان كــرد.
لــه پهیامهكهیــدا بارزانــی رایگهیانــد كــه «جهمــاوهری خۆشهویســتی
كوردســتان و ههمــوو ئهنــدام و الیهنگرانــی پارتیــی دیموكراتــی كوردســتان
ل ـهوه دڵنیــا دهكهم ـهوه ك ـه پشــت ب ـ ه خــوای گ ـهوره ل ـه كۆتاییــدا ئیــرادهی
گـهل و ئاشــتی و برایهتــی و ڕاســتگۆیی بــراوه دهبێــت و هیــچ پیالنێــك سـهر
ناگرێــت كــه یهكڕیــزی و برایهتــی خهڵكــی كوردســتان بكاتــه ئامانــج».
ئهمهش دهقی پهیامهكهیهتی:

بهناوی خودای مهزن و دلۆڤان

بهبۆنــهی شهســت و نۆههمیــن
ســاڵیادی دامهزراندنــی پارتیــی
دیموكراتــی كوردســتان گهرمتریــن
پیرۆزبایــی خــۆم ئاراســتهی
خانــهوادهی ســهربهرزی شــههیدان
و پێشــمهرگه قارهمان ـهكان و كادیــر
و ئهنــدام و دۆســت و الیهنگرانــی
پارتــی و ههمــوو خهڵكــی
كوردســتان دهكــهم.
لــهم یــاده پیــرۆزهدا ســاو بــۆ
گیانــی شــههیده نهمرهكانمــان
دهنێریــن كــه بــه خوێنــی خۆیــان
داری ئــازادی و س ـهربهرزیی گهلــی
كوردســتانیان ژیانــد و یادیــان ه ـهر
بـهرز و پیــرۆز بێــت .ســاو بــۆ ئـهو
شــههیده قارهمانانــه كــه لــه شــهڕی
تیرۆریســتانی داعشــدا مێژوویــان بــۆ
گهلهكهیــان تۆمــار كــرد و بــه
خوێنــی خۆیــان ئهفســانهی داعشــیان
شــكاند و پارێــزگاری لـه كوردســتان

و ههمــوو مرۆڤایهتــی دهكــهن.
لێــرهدا بــه پێویســتی دهزانــم
پێزانینــی خــۆم بــۆ ئهنــدام و
الیهنگرانــی پارتــی ڕابگهیێنــم و
سوپاســی ڕۆحــی نیشــتیمانپهروهری
و ئازایهتییــان بك ـهم ك ـه ل ـه ش ـهڕی
دژی داعشــدا كوردســتان یــان
نهمانیــان بــه كــردهوه پێشــان دا و
بــه ئامادهبوونیــان لــه ســهنگهرهكان
و پاڵپشــتیكردنی پێشــمهرگه ڕۆڵێكــی
گرینگیــان لــ ه ســهركهوتنهكانی
هێــزی پێشــمهرگهی كوردســتاندا
بینــی.
ئێــوهی
بــۆ
ســوپاس
خۆشهویســت كــه لــه ههمــوو
قۆناغــه ســهختهكانی ژیانــی
پــهڕی
ئــهو
گهلهكهمانــدا
خۆڕاگــری و كوردپهروهریتــان
نوانــدووه و تهحمولــی ســهختی
و ئاوارهیــی و ئێــش و ئازارێكــی
زۆرتــان كــردووه .گیانفیدایــی بــۆ
پاراســتنی كوردســتان و دیموكراســی

و ســهربهخۆیی ئــهو ئامانجــه
گرانبههایانـهن كـه پارتــی لهپێناویــدا
دامهزراوه و ،به دڵنیاییشـهوه له ئێســتا
و داهاتــوودا پارتیــی دیموكراتــی
كوردســتان وهك ئامرازێكــی بههێــز
بــۆ گهییشــتنی گهلــی كوردســتان
بــۆ ئــهو ئامانجانــه دهمێنێتــهوه و
پارێــزهری ئـهو دهســتكهوتانه دهبێــت
كــه لهگــهڵ هێــزه تێكۆشــهرهكانی
كوردســتان ڕۆڵــی ســهرهكی لــه
بهدیهێنانیــان گیــڕاوه.
لـه یــادی شــازدهی ئابــدا بهڵێــن
لهگــهڵ شــههیدهكانمان دووپــات
دهكهینـهوه كـه پارتیــی دیموكراتــی
كوردســتان پارێــزهری برایهتــی
و پێكهوهژیــان و یهكڕیــزی
گهلــی كوردســتان دهبێــت و دژی
ههمــوو ههوڵێكیــش دهوهســتێتهوه
كــه بیهوێــت لێكتــرازان و

دوژمنایهتــی لهنێــو ڕیزهكانــی
گهلــی كوردســتان دروســت بــكات.
پارتــی ههمــوو توانــای خــۆی بــۆ
ئاشــتی و پاراســتنی پێكهات ـه ئایینــی
و نهتهوهییهكانــی كوردســتان و
فرهالیهنیــی سیاســی و ســهروهریی
یاســا تهرخــان دهكات و ئامانجــی
سهرهكیشــی ســهربهخۆیی و
بههێزتربوونــی گهلــی كوردســتان
دهبێــت .بــۆ ئــهوهی دواجــار
ههمــوو الیهكمــان لــه ئاشــتیدا
بژییــن و گهلهكهمــان ژیانێكــی
ئاســووده و بهختــهوهری ههبێــت.
هـهر الیهنێكــی سیاســیی كوردســتان
بــڕوای بــه ئاشــتی و فرهالیهنــی و
پێكهوهیــی و ســهربهخۆیی گهلــی
كوردســتان ههبێــت بــرا و ههڤــاڵ
و هاوســهنگهری ئێمهیــه و دهســتی
دۆســتایهتی و برایهتــی بــۆ درێــژ

د هكهیــن.
ســهبارهت بــ ه قهیرانــی
سیاســیی ئــهم دواییــهی ههرێمــی
جهمــاوهری
كوردســتانیش
خۆشهویســتی كوردســتان و
ههمــوو ئهنــدام و الیهنگرانــی
پارتیــی دیموكراتــی كوردســتان
لــهوه دڵنیــا دهكهمــهوه كــ ه پشــت
بــ ه خــوای گــهوره لــ ه كۆتاییــدا
ئیــرادهی گـهل و ئاشــتی و برایهتــی
و ڕاســتگۆیی بــراوه دهبێــت و
هیــچ پیالنێــك س ـهر ناگرێــت ك ـ ه
یهكڕیــزی و برایهتــی خهڵكــی
كوردســتان بكاتــ ه ئامانــج.

مهسعوود بارزانی
سهرۆكی پارتی دیموكراتی
كوردستان 15ـی 8ـی 2015

پەیامێک لە نێچیرڤان بارزانییەوە بۆ کۆسرەت رەسوڵ
ب ه ناوی خوای گهوره و میهرهبان،
جهماوهری خۆشهویستی كوردستان.
حیــزب و الیهنــ ه سیاســییهكانی
كوردســتان..
ئهمـڕۆ بهڕێـز كۆسـرهت
ڕهسـووڵ عهلـی ،جێگـری یهكهمـی
سـكرتێری یهكێتیـی نیشـتمانیی
كوردسـتان ،لـه پهیامێكـدا داوای
سـازانی لـه ههمـوو الیهنهكانـی
كوردسـتان كـرد و پشـتیوانیی
خۆیشـی بـۆ پـڕۆژهی بهڕێـز بهرههم
سـاڵح جێگـری دووهمی سـكرتێری

نیشـتمانیی

گشـتیی یهكێتیـی
كوردسـتان ڕاگهیانـد.
ئێمـه پشـتیوانی لـهو پهیامـهی

بهڕێـز كۆسـرهت ڕهسـووڵ دهكهین
لهپێنـاو سـازاندا و دووپاتـی
دهكهینـهوه كـه پارتـی دیموكراتـی
كوردسـتان ههوڵێكـی زۆری دا

لهپێنـاو یهكڕیزیـی نیشـتمانی و
دروسـتكردنی سـازان ،ئێسـتاش
پێداگیـری لهسـهر پاراسـتنی
یهكڕیزیـی نیشـتمانی دهكهینـهوه
و پێمانوایـه هاوپهیمانیهتیـی چهنـد
سـاڵهی نێـوان پارتـی دیموكراتـی
كوردسـتان و یهكێتیـی نیشـتمانیی
كوردسـتان ،ئهركێكـی زیاتـر
دهخاتـه سـهر شـانی هـهردووال
بـۆ دروسـتكردنهوهی سـازان و
یهكڕێزییهكـی تـازهی سیاسـیی
نیشـتمانی لـه كوردسـتاندا.

لـه ههمان كاتدا لـهو بڕوایهداین
كـه پـڕۆژهی بهڕێـز بهرهـهم سـاڵح
دهتوانرێـت وهك بنچینهیهكـی
گفتوگۆكـردن تهماشـا بكرێـت بـۆ
گهیشـتن بـهو سـازان و یهكڕیزییهی
كـه خهڵكـی كوردسـتان و
دۆسـتانمان داوای دهكـهن.

نێچیرڤان بارزانی
جێگری سهرۆكی پارتی
دیموكراتی كوردستان
2015/8/14
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اليختلــف إثنــان علــى نزاهــة
الطريقــة التــي وصــل فيهــا
اســماعيل هنيــة الــى رئاســة وزارة
دولــة فلســطين وال علــى الطريقــة
التــي وصــل فيهــا محمــود مرســي
إلــى خالفــة محمــد حســني مبــارك
فكالهمــا فــازا بانتخابــات شــعبية
ديمقراطيــة لــم تشــهد مخالفــات
كبيــرة تســتوجب التوقــف عندهــا،
لكــن الرئيــس محمــود عبــاس (أبو
مــازن) إضطــر القالــة هنيــة بعــد
أن وجــد فــي ممارســته لمنصبــه
رئيســا للــوزراء مــا اليخــدم
فلســطين وال الشــعب الفلســطيني
فأصــدر قــراره باقالتــه وهاهــو
اليــوم يحمــل صفــة (رئيــس
الــوزراء المقــال اســماعيل هنيــة)،
كــذا الحــال مــع محمــد مرســي
الــذي حقــق فــوزا أهلــه لرئاســة
جمهوريــة مصــر لكنــه أخفــق فــي
تقديــم مــا يمليــه عليــه واجبــه فــي
خدمــة شــعب مصــر فخرجــت
التظاهــرات المليونيــة مطالبــة
باقالتــه وجــاء الــرد تنفيــذا الرادة
الجماهيــر وتولــي عبــد الفتــاح
السيســي رئاســة جمهوريــة مصــر
العربيــة واســتطاع إعــادة الكثيــر

مــن االمــور إلــى نصابهــا المنطقــي
كللهــا مؤخــرا بانجــاز توســيع
قنــاة الســويس بفتــرة قياســية ،
نــوري المالكــي أيضــا حصــل
علــى ثالثــة أربــاع مليــون صــوت
تقريبــا مــن أصــوات العراقييــن
فــي االنتخابــات االخيــرة لكنــه
حصــل عليهــا بطــرق ملتويــة فيهــا
مــن الفســاد والرشــوة والتهديــد
مــا فاحــت روائحهــا وأزكمــت
األنــوف فــكان لزامــا علــى أقــرب
النــاس إليــه أن يوافقــوا علــى
حجــب منصــب رئاســة الــوزراء
عنــه بعــد مظاهــرات شــعبية
عفويــة كان شــعارها ( :نــوري
المالكــي كــذاب) وتــم اللجــوء
إلرضائــه بمنصــب (نائــب رئيــس
الجمهوريــة) فــكان مــن الــازم
ايضــا منــح نفــس المنصــب لرئيس
البرلمــان (شــبه المقــال) اســامة
النجيفــي وبنفــس االمتيــازات،
ولكــي تتــم عمليــة التــوازن بيــن
الســنة والشــيعة والكــرد فقــد
منــح االســتاذ روز شــاويس
منصبــا مماثــا ،والحقيقــة والواقــع
الملمــوس أن هــذا المنصــب
القيمــة عمليــة لــه علــى االطــاق

فــي الواقــع السياســي فــي العــراق
وجــل مــا شــاهدناه مــن فعاليــات
هــؤالء النــواب الثالثــة لــم يتجــاوز
إســتقبال أو توديــع ســفير وبعــض
الفعاليــات التــي يكفــي حضــور
موظــف بدرجــة مديــر لرعايتهــا،
وهكــذا نــواب رئيــس الــوزراء
الثالثــة الذيــن اشــتكى العراقيــون
منهــم للســماء قبــل أن يشــتكوا
لــارض فلــم يقدمــوا للنــاس
شــيئا غيــر النــدوات التلفزيونيــة
واســتعراض مــا (ســوف) يفعلونــه
وتقديــم الوعــود بحيــاة ســعيدة
وكهربــاء بــا انقطــاع وتوظيــف
للخريجيــن وفــرص عمــل
للعاطليــن وإنجــاز معامــات
المواطنيــن بــدون رشــاوي ووعــود
بالكثيــر مــن المنجــزات التــي
ســتعيد المهاجريــن والمهجريــن
الــى العــراق قوافــا ال حصــر
لهــا ليتســلموا البيــوت والشــقق
الحديثــة التــي بناهــا هــؤالء
النــواب (فــي مخيلتهــم فحســب)
وطبعــا رافقــت هــذه النشــاطات
صــور التقطــت (عفويــا) للســادة
المســؤولين وهــم يقبلــون
االطفــال ويوزعــون وجبــات

الطعــام بايديهــم علــى المواطنيــن
ويجالســون النــاس فــي المقاهــي
الشــعبية بينمــا يقضــون الســهرات
والليالــي المــاح فــي الفنــادق
صنــف (ربمــا تســع نجــوم) يحيــط
بهــم أفــراد حماياتهــم قادميــن
بقوافــل مــن الســيارات المصفحــة
متناســين أقوالهــم التــي تفوهــوا
بهــا قبــل صــاة العشــاء مــن زهــد
وتقــوى وايمــان وســهر علــى
راحــة المواطــن بينمــا واقــع الحــال
بعيــد عــن ذلــك فمــا زالــت مئــات
العوائــل تســكن بيوتــا مــن صفيــح
وكارتــون ويشــرب أطفالهــا الميــاه
شــبه اآلســنة وقــد ســلك اآلالف
منهــم مســلك االنحــراف والســرقة
وفــي أفضــل االحــوال ســتجدهم
فــي تقاطعــات الشــوارع يتســولون
ويســتجدون اليعرفــون قــراءة
أو كتابــة حــرف واحــد فهــم
محرومــون مــن التعليــم ،وأي
تعليــم !! المــدارس فــي االقضيــة
والنواحــي والقــرى عبــارة عــن
أكــواخ طينيــة مغطــاة بالخــوص
أو القصــب وفــي الشــتاء حيــن
تفيــض االمطــار يســتحيل الوصــول
اليهــا  ،وهكــذا خســرنا أجيــاال مــن

كريم إينا
لـــكل إنســـان فضـــاء واســـع ذو
واقع ــة رؤيوي ــة تده ــش ش ــخصية الكتاب ــة
وماهيته ــا محاكي ــا عال ــم الجم ــال بدهش ــة
جماليـــة ترتقـــي إلـــى إســـلوب القصيـــدة
المتحـــررة ،أو باألحـــرى الركـــض وراء
النـــص المفتـــوح الـــذي يضـــع المتـــأدب
فـــي خانـــة خاصـــة تمنحـــه نزعـــة
شـــعرية إلجتـــراح طقـــوس ممزوجـــة
بـــاإلرث اإلســـطوري ،ربمـــا تفكيـــك
اللغـــة يحتـــاج إلـــى ذاكـــرة منســـوجة
مـــن الطبيعـــة لدعـــم فكـــرة التأمـــل
وإصطنـــاع دهشـــة المتلقـــي ومـــا يوحـــي
بـــه مـــن إرادة متمـــردة لـــرؤى الخيـــال
يبـــدأ المبـــدع باإلبصـــار عـــن تفاصيـــل
أفـــكاره ومجســـاته الحداثويـــة مظهـــرا
قـــوة اإلفصـــاح فـــي إتســـاع الـــرؤى
ل ــدوام كينون ــة الزم ــن وم ــا تصنع ــه م ــن
إغت ــراب اإلنس ــان ف ــي فلس ــفته الوجودي ــة
ت ــراه يض ــع توهج ــات روح ــه المحبوس ــة

موفق حـداد

عوالم جنوبية

حداثة النص وأسلوبية الثقافة الشعرية
فـــي مالحـــم رومانســـية تتجســـد فيهـــا
تصـــورات العقـــل التـــي تتحـــرر مـــن
تعقيـــد المعنـــى نحـــو فصاحـــة سلســـلة
مـــن لغـــة جامـــدة إلـــى لغـــة قابلـــة
لصيـــرورة التحـــول.
لمــاذا يحتاج اإلبداع إلى شــجاعة؟
فـــي كل عمـــل إبداعـــي يخـــوض
الفن ــان تجرب ــة جدي ــدة يلتق ــي م ــع زاوي ــة
جديـــدة مـــن الحقيقـــة والفنـــان المبـــدع
يشـــارك فـــي بلـــورة وعـــي الشـــعب.
اإلب ــداع الفن ــي عملي ــة ال تتع ــدى مج ــرد
التخلـــص مـــن الرمـــوز التـــي لـــم يعـــد
لهـــا مدلـــول فماتـــت .وهكـــذا تتضـــح
حاجـــة الفنـــان المبـــدع إلـــى شـــجاعة
نـــادرة حتـــى يقـــدم األعمـــال القويـــة
والجميلـــة التـــي تســـتطيع أن تســـاهم
فـــي القضـــاء علـــى كل مظاهـــر الظلـــم
والتخل ــف وف ــي خل ــق اإلنس ــان الجدي ــد.
الفنان ــون المبدع ــون إذا متم ــردون ،لذل ــك
فالفنـــان المبـــدع ذو هويـــة عظيمـــة.
فيـــه طاقـــة الذهـــن المفتـــوح ،وطاقـــة
الش ــعر يحم ــل مع ــه أينم ــا ذه ــب ش ــحنة
الغض ــب ض ــد الظل ــم .إن الق ــرن الواح ــد
والعشـــرين يتطلـــب أن نفتـــح نوافذنـــا،
وأبوابنـــا ،ومســـامعنا ،وحواســـنا للعلـــم.
فتظه ــر الحداث ــة وإس ــلوب الن ــص بأنه ــار
مـــن كالم.

أبنائنــا المحروميــن مــن التعلــم مــا
مكــن تنظيــم داعــش االرهابــي
مــن التقاطهــم وتجنيدهــم مقابــل
مغريــات ماديــة كبيــرة ..كل هــذا
جــرى ويجــري علــى مــدى اثنــي
عشــر عامــا والحــال فــي البــاد
تتدهــور فــي جميــع المجــاالت
واليتســع المجــال لذكرهــا فــي
مايخــص وضــع الشــباب والمــرأة
ومناهــج التعليــم ووضــع الفالحيــن
والعمــال وتعويــض ذوي الشــهداء
ومحاســبة المســؤولين عــن تســليم
ثلــث مســاحة العــراق لعصابــات
داعــش  ..والحديــث طويــل ..عليه
أناشــد فخامتكــم أن تتخلــوا عــن
(نوابكــم) كمــا تخلــى دولــة
العبــادي عــن نوابــه وأن تعطــوا
مــا للــه للــه ومــا لقيصــر لقيصــر
وأن تنحــازوا بــكل قوتكــم الرادة
شــعبكم التــي أطلقهــا صرخــة
مدويــة بالقضــاء علــى الفســاد
والمفســدين وتتركــوا الحســاب
معهــم للقضــاء فهــو الفيصــل
والحكــم ولفخامتكــم وافــر
االحتــرام والتقديــر.

باسم شريف
ب ــدأ األم ــر أكث ــر تأثي ــرا مم ــا مض ــى
بفعـــل وقـــع نظراتهـــا التـــي لـــم يكـــن
يأبـــه بهـــا عندمـــا طالعتـــه محملقـــة
علـــى نحـــو غريـــب .حينهـــا لـــم يتســـن
لـــه التأكـــد مـــن أن اإلســـتغراق فـــي
النظ ــرات المكتظ ــة بالغم ــوض ه ــي م ــن
ولي ــد الصدف ــة ،أو ربم ــا مج ــرد س ــقوط
نظ ــرة عاب ــرة .بعده ــا أيق ــن أن النظ ــرات
ل ــم تك ــن س ــوى أم ــرا قصـ ــديا ،تح ــاول
مـــن خاللــــه أن تمنـــح روحهـــا إنعتاقـــا
مـــن براثـــن إحساســـها باإلختنـــاق
بعدمـــا إســـتبدت بهـــا الظنـــون .حينهـــا
تفرســـت فـــي تلـــك الوجـــوه مـــرارا
ودون إكت ــراث لم ــا يلزمه ــا م ــن رباط ــة
الجـــأش .إجتذبهـــا إحتـــدام الســـحنات
التـــي راحـــت تختلـــج بيـــن ثنايـــا
اللوحـــة .لـــم يكـــن هـــو يفعـــل شـــيئا
غيـــر ذلـــك اإلنشـــداد الغريـــب الـــذي
أخ ــذ يترش ــح لوع ــة وجنون ــا .كان هن ــاك

ســـر مكنـــون يكتنـــف تلـــك الوجـــوه،
يط ــارده كالم ــس ،فت ــراه يمض ــي هارب ــا
بيـــن خبايـــا الكتـــب وســـحر الخمـــرة
التـــي تتملكـــه لتـــروض فيـــه ذلـــك
الحلـــم المخبـــول .
قبـــل أن يتســـلل بخفـــة وهـــدوء
متواريـــا خلـــف غرفتـــه ليقـــف علـــى
ســـطح الشـــرفة ،كان التســـاؤل قـــد
أغرقـــه فـــي آتـــون لجـــة أضغـــاث
غامضـــة ،نـــدت عـــن كلمـــات كانـــت
تنســـاب مـــن بيـــن شـــفتيها عنـــوة،
مغرقـــة إياهـــا فـــي عذوبـــة بحـــر مـــن
األســـى المضطـــرب  .بعدهـــا اســـتطاعت
أن تمســـك بتوجـــس ذلـــك الســـؤال
الـــذي أفلـــت منهـــا علـــى حيـــن غـــرة.
آه إنهـــا تلـــك اللوحـــة .قالـــتوهـــي تهـــم بإطفـــاء النـــور نـــزوال
لرغبـــة فـــي داخلهـــا ،لكنهـــا ســـرعان
مـــا تراجعـــت ،خاضعـــة لكبريـــاء عقلـــه
المحفـــوف بالغمـــوض ،لتجـــد نفســـها
مضطجعـــة دونمـــا حـــراك إلـــى جانـــب
طفلهمـــا.
اآلن وبع ــد أن أح ــس بصف ــو لذي ــذ
أخـــذ ينمـــو فيـــه ،ويطلـــق لديـــه بقايـــا
حري ــة متحج ــرة ،ظ ــل واقف ــا يرن ــو إل ــى
م ــا وراء الس ــحنات وعين ــاه ال تحي ــدان
عـــن ذلـــك النبـــض الالمرئـــي الـــذي
أخـــذ يعتـــري اللوحـــة.
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وشائج عالقه قويه جدا بين عراقي اليوم وأجدادهم باألمس
بهاء البابلي
اثنــاء البحــث والتنقيــب فــي حضــارة
وادي الرافديــن وتحليــل رمــوز الكلمــات
وجــد الباحثــون وشــائج عالقــه قويــه جدا
بيــن عراقــي اليــوم واجدادهــم باألمــس ..
فهــذا هــو الملــك ((كوديــا))
اشــهر ملــوك األكدييــن ..يعتمــر عمامــه
الزال البغداديــون يعتمروهــا وهــي ((
الجراويــه)) ..
ولمزيــد مــن المتعــه والتســليه اضــع
بيــن ايديكــم نخبــه مــن المفــردات التــي
كان يتداولهــا اجدادنــا القدمــى والتــي
الزلنــا نســتعملها حتــى يومنــا هــذا ونحــن
النــدري إنهــا مفــردات ســحيقة وضاربــة
بالقــدم لنســتمتع معــا  ...المفــردات التــي
ســأذكرها ســتجعلكم تشــعرون بإنتماءكــم
وعراقتكــم..
آراميــه
*((..شــبوط..)).كلمة
((شــبوطا)) *((شــرم ))..كلمــة آراميــه
((تعنــي الشــق))..
*((شــقلب)) كلمــه آراميــه ((تعنــي
عكــس الشــيء)) *((شــلح)) ((..تعنــي
تعري))
*((صمــخ)) كلمــه آراميــه تعنــي ((
صبــر علــى مضــض)) ونحــن نقــول إذا
اردنــا شــخص ان يصبــر اصمــخ ..
* ((صنطــه)) كلمــه آراميــه ((تعنــي
الهــدوء والســكينه)).
*((طبــش)) كلمــه آراميــه  ((..تعنــي
ضــرب المــاء بالكــف (( ونحــن نقــول
الجهــال يطبشــون بالجيحــه))..
*((طمــس)) آراميــه وتعنــي ((

الربيع في بالدي
سهام يدكو

غطــس ))..
*((عكركــه)) كلمــه آراميــه وتعنــي
ضفــدع (( ونحــن الزلنــا نقــول عكروك))
..
*(( عكربــو)) آراميــه ((..ونحــن
نقــول عكــرب)) ..
((كشــيما)) ((ومعناهــا بعيــد نســبيا او
محايــد آراميــه (( ونحــن نقــول غشــيم))..
للشــخص الفقير البســيط ..
((هربــو)) بابليــه وتعنــي الزراعــه
المبكــره ونحــن نقــول ((هرفــي ))..
* ((ســقف)) آراميــه وتعنــي خــزق
الشــي ربمــا لشــوائيه ونحــن نقــول
مســكوف ..
*((حرماتــو)) آراميــه ونحــن نقــول
(( حرمــه)) ولهــا معنــى يختلــف جذريــا
عمــا يقصــده األجــداد ..
*((يشــجر)) آراميــه ومنهــى إشــعال
النــار فــي التنــور والزلنــا نســتخدمها
*((جــا ))ثــاث نقــط تحــت الجيــم
آراميــه والزال اهلنــا فــي جنــوب العــراق
يســتخدموها بمعنــى ((كيــف جــا شــلون
اروح ..يعنــي كيــف اذهــب)) وتأتــي
ايضــا بمعنــى لمــاذا إذن ((جاليــش)) ..
وهــي مفــرده وجــدت فــي اللغــه اآلراميــه
بالصــوره اآلتيــه ((قــا ..كا))..
*((طرئــوزي او طعــروزي )) كلمــه
آراميــه تعنــي ((خيــار القثــاء))..
*(( عــزه)) كلمــه آراميــه ((أزا))
وتعنــي النــار المتقــده او الكارثــه,,
*((يفــوخ )) كلمــه آراميــه بمعنــى
يهــب او يطلــق ريحــا ونحــن نقــول اريــد

افــوخ نــار كلبــي..
*((ســليمه)) وهــي كلمــه بابليــه ((
ســليموت )) ومعناهــا المــوت ..ونحــن
الزلنــا نقــول (( ســليمه التطمــك او ســليمه
التكرفــك ))
*((ماطــول )) كلمــه آراميــه تعنــي
بســبب (( ونحــن نقــول ماطــول انتــه
ويــاي كلشــي مــا احصــل )) ..
*((اللــح)) كلمــه آراميــه معناهــا
الشــقيق ونحــن الزلنــا نقــول هــذا ابــن
عمــي اللــح ..
*((كــش)) كلمــه آراميــه وجــاءت
بصيغــه ((كاش)) وتعنــي اذهــب او
انصــرف ونحــن الزلنــا نقــول كــش
وبــره..
*((يبحــوش )) كلمــه آراميــه وتعنــي
يبحــث ..
آراميــه
كلمــه
*((كبــاب))
( ( كبا بــو ) ) . . .
((يــدك حــدادي)) كلمــه آراميــه
معناهــا يضــرب كــف بكــف ..
*((تمريــخ )) كلمــه آراميــه
((تمــروخ )) وتنعــي الدعــك اوالمســاج
((بــوش)) كلمــه آراميــه وتعنــي
الحيــاء ونحــن نقــول ((بــا بــوش )) اي
بــا حيــاء
واخيــرا ((شــروكي)) كلمــة ســومرية
ليــس لهــا عالقــة بالقادميــن مــن الشــرق
والشــروگي هــو الســومري المســتوطن،
يعنــي انــا شــروگي اذا انــا ســومري
وعراقــي

االرض مخضرة بالعطاء
االنهار تجري
واألزهار تتفتح في الحقول
واالشجار تعانقها الفراشات وتتراقص
والشمس تخفو

وعدالله إيليا

يا جنراالت الفساد وأمراء الخراب
منذ عقد ونيف لم يبتسم العراق
تترنحون في الليل وتسكرون في النهار
والوطن الجريح يلبس ثوب الحداد
تبا لكم يا قتلة الياسمين والبياض
تبا لجلساتكم ومؤتمراتكم أيها الطغاة
أشعلتم نار الجحيم في كل الجهات
شنقتم العناق الجميل الذي كان يجمعنا
على شواطيء دجلة والفرات
إرحلوا يا من سرقتم األهل قبل الدار
إرحلوا يا حفاة األمس يا زفير الغمام
حضوركم مثل غيابكم في كل عام
أنتم تتوحدون فقط في أطماع النجاسة
ال تميزون أبدا بين الحالل والحرام
ستثور بيادر الجياع ضدكم بزلزال
إن الوقت قد حان والوجع قد زاد
ستسقطون حتما يا بقايا اإلحتالل
لم يبق من الصبر حد أو كالم
أنتم كالحرباوات تغيرون ألوانكم
تسكنون القصور وتسبحون بجمال النساء
شعبكم المهجر ينام على أرق الخيام
ألم تخجلوا من طوفان هذا النزيف
وأنين أسراب العصافير والحمام؟
سيبرا منكم الزيتون ويسخر منكم النخيل
تمطرون شعبكم بالموت كل األيام
وتسوقونه الى مقصلة الغياب
أنتم يا من سرقتم عشبة الخلود
منكم تفوح روائح الفسق والفجور
لملموا ما تبقى من نجاستكم
ستتمنون وتشتاقون إلى سراديب الظالم
يا سماسرة ولصوص البرلمان

والفالح في بالدي يغني مع السنابل
واالرض تمد يديها إلحتضان نضجها
وطني يزداد جماال بربيعه الدائم
أقف على الشاطئ الساكن
هذا الربيع يحمل باقات ورد عطرة

والعطر الفواح يهب علينا بنسيمه
فتنفتح القلوب
ماذا نقدم لك ايها الربيع؟
إنك شريان وطني لعطائك الثر
في الزمن الصعب

القسم السرياني:
التصميم:

صالح سركيس
لــقـمــــان كــريـمــي

عنوان الجريدة :أربيل  -عنكاوا  -بجانب شركة ويكو لألنترنيت

+964 (0) 750 446 6845
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منظمة سورايا للثقافة واإلعالم تحتفي باليوم
الدولي للشعوب األصلية في عنكاوا
برعايــة وزارة الثقافــة والشــباب فــي حكومــة
إقليــم كوردســتان وحضــور وكيــل الــوزارة
د.ســاالر عثمــان ورئيــس الهيئــة المســتقلة
لحقــوق االنســان ضيــاء بطرس وممثلــي منظمات
المجتمــع المدنــي وعــدد كبيــر مــن المهتميــن
بالشــأن القومــي وقضايــا حقــوق المكونــات فــي
أربيــل وعنــكاوا وأبنــاء شــعبنا مــن ســهل نينــوى
ومؤساســته وممثلــي المكونــات األيزيديــة
والصابئــة المندائييــن ،إحتفــت منظمــة ســورايا
للثقافــة واإلعــام باليــوم الدولــي للشــعوب
األصليــة فــي قاعــة مقــر جمعيــة الثقافــة المندائيــة
بعنــكاوا.
بــدأت األمســية بالوقــوف دقيقــة صمــت
علــى أرواح شــهدائنا االبــرار ،بعدهــا قدمــت
عريفــة الحفــل اإلعالميــة فيــان جــال نبــذة
عــن قــرار األمــم المتحــدة هــذا اليــوم للدفــاع
عــن حقــوق األقليــات فــي العالــم الــذي يربــو
أعدادهــا أكثــر مــن  370مليــون نســمة تعيــش
فــي أكثــر مــن ســبعين بلــد ومنهــا الشــعوب
األصليــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وفــي
العــراق تحديــدا مــن أبنــاء شــعبنا (ســورايا)
واأليزيدييــن والصابئــة المندائييــن ،وألقيــت
كلمــات بالمناســبة بأســم وزارة الثقافــة
والشــباب مــن قبــل د.ســاالر عثمــان وكيــل
الــوزارة والهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان
فــي أقليــم كوردســتان ألقاهــا رئيــس الهيئــة
ضيــاء بطــرس وكلمــة منظمــة ســورايا للثقافــة
واإلعــام القاهــا نــوزاد بولــص رئيــس المنظمــة،

جورج غرزاني /ناشط سرياني

ثــم قدمــت ورقتيــن فــي األمســية عــن األيزيديــة
وأصالتهــم وحقوقهــم فــي كوردســتان والعــراق
وماتعرضــت لــه هــذه الطائفــة مــن ظلــم وقتــل
وخاصــة بعــد إحتــال داعــش لمناطقهــم ،قــدم
الورقــة األيزيديــة عيــدو بابــة شــيخ المشتشــار
فــي مكتــب رئيــس الجمهوريــة الســابق
جــال الطالبانــي ومــن الشــخصيات األيزيديــة
المعروفــة ،بعدهــا قدمــت ورقــة أخــرى بإســم
الصابئــة المندائييــن قدمهــا الكاتــب والشــاعر
المندائــي ســميع داود عــن أصالــة الصابئــة
ولغتهــم وهويتهــم العراقيــة األصيلــة.
وفــي الختــام جــرت مداخــات عديــدة
شــارك فيهــا الحضــور أغنــت اإلحتفاليــة بهــذه

المناســبة التــي يحتفــل بهــا ألول مــرة فــي بلــدة
عنــكاوا التــي يعيــش فيهــا مختلــف المكونــات
العراقيــة والكوردســتانية بالتآخــي والوئــام منــذ
آالف الســنين والتــي إحتضنــت المهجرين قســرا
مــن أبنــاء شــعبنا مــن ســهل نينــوى ،وتــم تقديــم
توصيــات حــول الحفــاظ على حقــوق المكونات
األصليــة فــي العــراق وإقليــم كوردســتان التــي
تعيــش بالمحبــة والســام ،وضــرورة ضمــان
حقــوق هــذه المكونــات مســتقبال وتــم قــراءة
بيــان الهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان حــول
إنســحاب ممثلــي المكونــات مــن جلســة يــوم
أمــس األول الخاصــة بدراســة حقــوق قانــون
المكونــات فــي أقليــم كوردســتان.

سمينار في المانيا في ضوء كتابة دستور إقليم كوردستان العراق
حقوق األقليات ركيزة لمصداقية النظام الديمقراطي

ينعقــد ســمينار لتقييــم أوضــاع ومســتقبل
االقليــات فــي اقليــم كوردســتان والعــراق فــي
مدينــة ايســن االلمانيــة العاصمــة الثقافيــة لمقاطعة(
نــورت رايــن فيســت فالــن) يــوم  /29اب2015/
لــذا نهيــب بجميــع االســاتذة واالخــوة
والزمــاء العامليــن فــي الجمعيــات والمنظمــات
المدنيــة والناشــطين والمهتميــن مــن بنــات
وابنــاء االيزيدييــن والشــبك والصابئــة المندائييــن
والشــعب الكلدانــي الســرياني اآلشــوري
المســيحي والكاكائييــن والبهائييــن والســود
العراقييــن بالمشــاركة فــي الســمينار المذكــور ،
ونرجــو اعالمنــا مــن اآلن علــى االوراق البحثيــة
والدرســات التــي يــراد تقديمهــا فــي الســمينار
محاور السيمنار-:
اوال:ـ مناقشــة وتقييــم أوضــاع ومســتقبل
األقليــات فــي كوردســتان العــراق فــي ضــوء
كتابــة وصياغــة مســودة دســتور اقليــم كوردســتان
العــراق حاليــا
ثانيــا  -:مناقشــة وتقييــم أوضــاع ومســتقبل
األقليــات فــي العــراق بعــد  : 2003التغييــر

الذكرى األولى
للتهجير القسري ألبناء
شعبنا من منطقة
سهل نينوى

الديموغرافــي  ،التجــاوزات المســتمرة  ،التهميــش
واالقصــاء فــي المفوضيــة المســتقلة لالنتخابــات
 ،الدســتور  /تهميــش دور االقليــات فــي كتابــة
الدســتور  ،أســلمة المجتمــع
ثالثــا -:وضــع االقليــات فــي العــراق مــن
منظــار القانــون الدولــي واالتفاقيــات الدوليــة
آليات تنفيذ نتائج السمنار-:
اوال -:تشــكيل تنســيقية االقليــات العراقيــة
فــي المانيــا واوربــا لمتابعــة تنفيــذ مقــرارات
وتوصيــات الســمينار وتنظيــم االتصــاالت مــن
اللجنــة التحضيريــة ومــن يرغــب باالنضــام للعمــل
مــن المشــاركين بالســمينار
ثانيــا :ـ ستشــكل وفــود لمناقشــة مــا
ســيصدر عــن الســمينار ألطــاع المجتمــع الدولي
 /البرلمــان االلمانــي والحكومــة االلمانيــة ودول
االتحــاد االوربــي والبرلمــان االوربــي ومجلــس
حقــوق االنســان لالمــم المتحــدة فــي جنيــف
ثالثــا -:اصــدار وثائــق الســمنار وايصالهــا
لجميــع الحكومــات والمنظمــات الدوليــة
واالوربيــة

الســيدات والســادة الكــرام ممثلــي المنظمات
والجمعيــات والشــخصيات المهتمــة والفاعلــة
مــن بنــات وابنــاء األقليــات فــي المانيــا والــدول
المجــاورة هولنــدا وبلجيكا....الــخ االتصــال
مباشــرة ألي استفســار بخصــوص الســمينار وعلى
العناويــن البريديــة االليكترونيــة التاليــة :ـ
اللجنة التحضيرية
ستار جبار رحمن  /البرنامج المندائي
يوســف محــرم  /تجمــع الشــبك الديمقراطي
فــي المانيا
حســو هورمــي /مؤسســة االيزيدييــن فــي
هولنــدا
كامــل زومايــا  /منظمــة اصدقــاء برطلــة
لمناهضــة التغييــر الديموغرافــي لمناطــق
المســيحيين فــي العــراق
العناوين االليكترونية

sjrahman2002@yahoo.com
yousifmuharam@yahoo.com
hesohurmi@hotmail.com
kamelzozo@hotmail.de
kamelzozo@hotmail.de

مرت علينا أفواج الغزوات اإلسالمية إلى سهل
نينوى وهجرت قسرا كل أبناء شعبنا السرياني
من قراهم وبلداتهم ومدنهم وشردتهم في أرض
آبائهم وأجدادهم إلى أرض الله الواسعة حيث
المجهول في إنتظارهم وإستولت تلك الغزوة
على ممتلكاتهم الخاصة والعامة دون وجه حق
ألنهم فقط سريان مسيحيين حيث ال يحق لهم
العيش في { بالد اإلسالم } مستذكرين بذلك
غزواتهم الهمجية على أوطان وبلدان الغير
منذ أكثر من  1400عام وإحتاللها وتخريبها
واالستيالء على كل شيء فيها من الحجر حتى
البشر بشكل لم يعرفه التاريخ أبدا كل هذا
تم في ظل تخاذل الجيش العراقي في الدفاع
عن سهل نينوى وحتى اآلن الجيش العراقي
والحكومة العراقية متخاذلة ومتواطئة ولم يرف
لها جفن وكأن سهل نينوى ليست أرض عراقية
وهي خارج خريطة الوطن والسبب معروف جدا
{ألن غالبية سكانها من المسيحيين ) نستذكر
هذه الذكرى األليمة ولم نر بصيص أمل في
تحرير تلك المنطقة بل نرى مؤامرة كبيرة
تحاك ضد شعبنا السرياني والمسيحي من أجل
القضاء عليه ومحو تاريخه من الوجود حيث
الكل مشتركين بذلك من الحكومة العراقية حتى
األمريكية وكل أوربا كل ذلك وفقدان األمل
من قبل شعبنا السرياني بالعودة إلى أرضه أدى
إلى فتح باب الهجرة أمام شعبنا المسكين الذي
الحول وال قوة له حيث إختار طريق الهجرة
ليحافظ على كرامته والعيش الكريم في بلدان
اإلغتراب حيث فقد كرامته وعرضه في أرضه
ووطنه إلى متى سندفع ثمن حملنا للصليب في
غابة من الذئاب البشرية حيث يقتلون ويذبحون
ويشردون بإسم الله وتحت راية الله أكبر وهنا
وصلنا إلى نتيجة حتمية بإن منظمات حقوق
اإلنسان ماهي إال كذبة وهي فقط إلحصاء
عدد قتالنا وشهدائنا على يد البربرية الجاهلية
وال األمم المتحدة تفيدنا بقشة سوى التأسف
واإلنكار الكل دون إستثناء أحد من الشعوب أو
الحكومات والدول مشترك في القضاء على البقية
الباقية من أبناء شعبنا السرياني والمسيحي ليس
فقط بالعراق وسوريا بل في الشرق كله ومسح
تاريخه وإلغاء وجوده فماذا تنتظرون ياأبناء شعبنا
السرياني الكلداني اآلشوري والمسيحي؟ .هل
تنتظرون معجزة حيث لم نر معجزة لخالصنا منذ
أكثر من  2000عام أيها السريان والمسيحيون
السيد المسيح لن يحمل السالح ويدافع عنكم
الحل الوحيد هو حمل السالح مثلنا مثل كل
الطوائف والشعوب وندافع عن عرضنا وشعبنا.

