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اإلعالن عن تشكيل منظمة (شالما) لتوثيق اإلبادة الجماعية
شهدت جمعية الثقافة الكلدانية في
عنكاوا مؤتمرا صحفيا صباح يوم السبت
 19كانون األول  2015أعلن فيه عن
تشكيل منظمة لغرض توثيق ما جرى
لشعبنا من إبادة جماعية وتطهير عرقي
في عموم العراق وخاصة بعد 2003
وسقوط الموصل وسهل نينوى في 2014
بيد عصابات داعش اإلرهابية.
وقد تحدث في بداية المؤتمر والتي
حضرته العديد من وسائل اإلعالم
المحلية ونقلت فضائية كوردستان 24و
روداو بشكل مباشر المؤتمر الصحفي
نوزاد بولص الحكيم سكرتير المنظمة
عن األسباب الموجبة لتأسيس المنظمة
وباللغات العربية والكوردية والسريانية
وأوضح بأنها تعمل وبالتنسيق مع
المنظمات ذات المشابهة المحلية والدولية
داخل وخارج العراق.
بعد ذلك ألقى كامل رفو كلكوان
مسؤول اللجنة القانونية نص البالغ
الخاص بإعالن تشكيل المنظمة وقد
ورد فيه :إجتمعت نخبة من الحقوقيين
والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق
اإلنسان واألقليات والسياسيين واإلعالميين
من بنات وأبناء شعبنا الكلداني السرياني
اآلشوري وليومين في عينكاوا والقوش
في  18 ،15كانون األول  2015وبعد
مناقشات مستفيضة بروح أخوية تعكس
حرص الجميع على رد اإلعتبار ألبناء
شعبنا في توثيق كل ما جرى من
إنتهاكات والعمل على تقديمها كملف
للجهات المختصة محليا ودوليا من أجل
إنصاف شعبنا المسيحي وتقديم المتهمين
للعدالة إلنزال القصاص العادل بهم.
وفي ختام المؤتمر عقد مؤتمرا صحافيا

المجد لله في
العلى وعلى األرض
السالم وفي الناس
المسرة

أجاب فيه أعضاء األمانة العامة للمنظمة
على األسئلة واإلستفسارات المطروحة.
وقد إتفق المتحدثون على دعوة جميع
األحزاب ومؤسسات شعبنا السياسية
والدينية ومنظمات المجتمع المدني
للعمل والتنسيق والتعاون من أجل رد
اإلعتبار لشعبنا في العراق والذي عانى
من التهجير والتهميش واإلقصاء ،بعيدا
عن الحزبية الضيقة والفئوية والمذهبية
من أجل اإلحتفاظ بما تبقى من أبناء
شعبنا المسيحي وهم يعانون من نزيف
الهجرة ومسقبل غامض ومجهول في ظل
ظروف معقدة وقاسية ،ونحن شعب أعزل
ال حول لنا وال قوة.
وأضاف خالص إيشوع رئيس األمانة
العامة بأنهم يعملون بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة ومع المنظمات األيزيدية
والشبكية والصابئة المندائيين وجميع
المنظمات المشابهه لهذا التوجه من أجل

تقديم ملف متكامل للمحكمة الجنائية
الدولية وللمحافل األخرى الدولية ذات
العالقة لما تعرض له أبناء شعبنا من إبادة
جماعية وإقصاء وتطهير عرقي وتهميش
في الحياة السياسية وخاصة بعد .2003
هذا ومن الجدير باإلشارة اليه إلى أن
شعبنا السورايا قدم تضحيات كبيرة
في العقدين األخيرين حيث بلغ عدد
شهداء شعبنا ( 1200شهيد) منها 1131
شهيد موثق بشكل رسمي ،وإستهداف
( 146كنيسة ودير) و ( 60مختطف
من الجنسين) إضافة إلى ما تعرض له
طلبتنا أثناء توجههم إلى جامعة الموصل
حيث تعرضوا إلى هجوم إرهابي نتج
عنه شهيدين و  188جريح ،والعملية
اإلجرامية لكنيسة سيدة النجاة حيث
إستشهد  47طفل وإمرأة ورجل إضافة
إلى  75جريح.
وأدناه اسماء اعضاء األمانة العامة لمنظمة

األمير تشارلز يحذر من أن المسيحيين سيختفون تماما
من العراق في غضون خمس سنوات
قـــال األميـــر تشـــارلز أن المســـيحيين “ســـيختفون” مـــن
الع ــراق ف ــي غض ــون خم ــس س ــنوات ،ف ــي آخ ــر تحذي ــر
بش ــأن مصي ــر األقلي ــات الديني ــة الت ــي تتع ــرض لالضطه ــاد
ف ــي الش ــرق األوس ــط ال ــذي مزقت ــه الح ــرب.
وصـــف أميـــر ويلـــز حمايـــة العقيـــدة المســـيحية فـــي
المنطقـــة بأنهـــا “التحـــدي األكبـــر الـــذي نواجهـــه”.
وال ي ــزال ف ــي الع ــراق حوال ــي رب ــع ملي ــون نس ــمة م ــن
المس ــيحيين ،ف ــي وق ــت ن ــزح مائ ــة أل ــف منه ــم بس ــبب
القت ــال وتهدي ــد تنظي ــم داع ــش.
كمـــا آالف آخـــرون مـــن العـــراق ومـــن ســـوريا
المجـــاورة ،بينمـــا يســـتمر تنظيـــم داعـــش فـــي حملـــة
الرعـــب الدمويـــة ضـــد كل مـــن ال يديـــن لـــه بالـــوالء،
ويتوعـــده بالمـــوت.
وتحـــدث تشـــارلز فـــي جمـــع مـــن رجـــال الديـــن فـــي
بريطاني ــا أن هن ــاك حاج ــة لـــ “مس ــاعدة طارئ ــة” لتف ــادي
الكارثـــة.
وتط ــرق األمي ــر تش ــارلز ف ــي من ــزل رئي ــس األس ــاقفة ف ــي
وس ــط لن ــدن ال ــى التهدي ــد ال ــذي يواجه ــه المس ــيحيون
فـــي الشـــرق األوســـط ،قائـــا أن “معاناتهـــم نابعـــة مـــن
أعـــراض أزمـــة حقيقيـــة جـــدا تهـــدد المســـيحية فـــي
األرض التـــي نشـــأت فيهـــا.

وأضـــاف أن “واقـــع الحـــال يقـــول أن المســـيحية فـــي
طريقه ــا ال ــى ال ــزوال م ــن الع ــراق ف ــي غض ــون خم ــس
س ــنوات ،م ــا ل ــم يت ــم تقدي ــم مس ــاعدة ط ــوارئ دولي ــة.
وأش ــار إل ــى ان “ه ــذا يؤث ــر علين ــا جميع ــا ،وبالتال ــي ف ــإن
التح ــدي األكب ــر ال ــذي نواجه ــه اآلن ه ــو ضم ــان الت ــراث
الروحـــي والثقافـــي فـــي الشـــرق األوســـط لألجيـــال
القادمة”.مـــن جهتـــه ،أعلـــن رئيـــس الـــوزراء التشـــيكي
بوهيوســـاف ســـوبوتكا ،يـــوم االثنيـــن ،عـــن خطـــط
لقبـــول  153مـــن المســـيحيين المهجريـــن مـــن العـــراق.
وقـــال الرئيـــس التشـــيكي ميلـــوس زيمـــان ،الـــذي كان
ق ــد أك ــد من ــذ فت ــرة طويل ــة ،عل ــى تهدي ــد المتش ــددين
اإلس ــاميين ،ف ــي ش ــهر تم ــوز ،أن ــه يفض ــل المهاجري ــن
المس ــيحيين بينم ــا انتقل ــت موج ــة بش ــرية ،معظمه ــم م ــن
المس ــلمين ،عب ــر الجن ــوب الش ــرقي م ــن أوروب ــا ش ــماال.
وس ــتأتي العائ ــات المس ــيحية الـــ  37إل ــى البل ــد العض ــو
فـــي االتحـــاد األوروبـــي مـــن مخيمـــات الالجئيـــن فـــي
اقليـــم كوردســـتان ،ومـــن مخيـــم لالجئيـــن فـــي لبنـــان،
عل ــى أرب ــع مجموع ــات م ــن ش ــهر كان ــون الثان ــي ال ــى
ش ــهر نيس ــان.
كمـــا وصـــل األســـبوع الماضـــي 149 ،مســـيحيا عراقيـــا
الـــى ســـلوفاكيا.

شالما-:
 -1خالص إيشوع بربر رئيس األمانة
العامة.
 -2فارس يوسف نائب الرئيس.
 -3نوزاد بولص حنا /سكرتيرا.
 -4رفيقة إيليا ساكو  /اللجنة المالية.
 -5كامل رفو كلكوان /اللجنة القانونية.
 -6عامر دانيال /لجنة التوثيق والمعلومات.
« سهل نينوى الجنوبي»
 -7باسم روفائيل /لجنة التوثيق
والمعلومات» سهل نينوى الشمالي»
 -8صباح رفو  /لجنة المشاريع
والفعاليات.
 -9طاهر سعيد  /اللجنة اإلعالمية.
 -10ريميل صومو /العالقات الداخلية.
 -11كامل زومايا  /العالقات الخارجية.
اإلحتياط -:كل من:
 -1إسطيفان متي توما -2 .حبيب يوسف
حنا.

بمناسبة أعياد الميالد ورأس السنة
الميالدية الجديدة بإسم هيئة تحرير»
جريدة سورايا» نتقدم بأسمى التهاني
والتبريكات ألبناء شعبنا (سورايا)
والمسيحيين في العالم وأملنا أن تنتهي
مأساة شعبنا وخاصة المهجرين قسرا
والعودة السريعة لبلداتهم في منطقة
سهل نينوى ولتنعم بمحبة المخلص
يسوع المسيح وأن يعم السالم ربوع
كوردستاننا الحبيبة والمنطقة أجمع.

نوزاد بولص ..يجب األعتراف باإلبادة الجماعية
بحق المسيحيين واإليزيديين

إلتقت فضائية كوردستان 24مساء
السبت مع الصحفي واإلعالمي نوزاد
بولص رئيس منظمة سورايا للثقافة
واإلعالم حول أهمية تشكيل منظمة
شالما لتوثيق اإلبادة الجماعية للمسيحيين
حيث قدم إحصائيات عن عدد الشهداء
والمخطوفين والمغدورين والسبايا من
بنات وأبناء شعبنا كما طالب حكومة
إقليم كوردستان بدعم هذا الملف
وتقديمه إلى المحافل الدولية كما

تطرق إلى نزيف الهجرة الذي يتعرض
له شعبنا بسبب العمليات اإلرهابية ضد
شعبنا منذ عام  2003ولحد هذا اليوم
وخاصة بعد إحتالل داعش لبلدات
شعبنا التاريخية في سهل نينوى وطالب
المجتمع الدولي والحكومة العراقية
وحكومة إقليم كوردستان بالعمل
والسعي الجاد لدعم توثيق اإلبادة
الجماعية بحق شعبنا واإلعتراف بها
كإبادة جماعية (جينوسايد).
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كلمة لنادية مراد الفتاة األيزيدية العراقية وهي تروي تفاصيل إختطافها وإغتصابها وهروبها من داعش

كلماتها هزت مجلس األمن وجعلتهم يبكون كاألطفال

سيدي الرئيس
السادة والسيدات ممثلي
المجلس ،طاب يومكم.
أشكر الواليات المتحدة على إقامة
هذه الجلسة ودعوتي للتحدث
أمامكم.
بالحزن واالمتنان واألمل أنا هنا اليوم
اقف ،ناجية ايزيدية وابنة واحدا من
اقدم االديان المهددة بالزوال.
أنا هنا اليوم التحدث عن ممارسات
ما يسمى بالدولة اإلسالمية ضدنا،
من االتجار بالبشر ،استخدام نسائنا
لالستعباد الجنسي ،وتجنيد أطفالنا
للحرب ،التشرد وارتكاب جريمة
اإلبادة الجماعية بحقنا ،انا هنا
ألخبركم عن ما حدث لي وعن ما
حدث لمجتمعي الذي فقد االمل
بالحياة وصار يتجه الى المجهول.
انا هنا ايضا التحدث بأسم اكثر من
 3400طفل وامرأة ال يزالوا تحت
الخطف.
أنا هنا التحدث لكم عن هذه
المنظمة االرهابية العالمية التي أتت
الينا لتقضي على وجودنا ،على ثقافتا،
وعلى حريتنا .انا هنا التحدث عن
الكابوس الذي غير حياة مجتمع
كامل بين ليلة وضحاها.
قبل الثالث من أب  ،2014كنت
اعيش مع عائلتي في قرية كوجو،
مع أمي الوحيدة واخوتي وأخواني،
كانت قريتنا جميلة وكنا نعيش
بسالم .ولكن في الثالث من أب
قامت ميليشا الدولة االسالمية بالهجوم
على مناطقنا ووجدنا أنفسنا امام
إبادة حقيقية ،هذه المجاميع الكبيرة
من قوى الشر ،اتوا من الكثير من
الدول ،باالسلحة واالعتدة والمالبس
العسكرية ،وكانت غايتهم هي انهاء
الوجود االيزيدي برمته ،باالستناد الى
تفسيرهم باننا كفار.
أتت الدولة االسالمية ليس فقط
لتقتلنا نحن النساء والبنات ،ولكن
الخذنا كغنائم حرب ،كاداوت لتباع
باالسواق مقابل القليل من المال او
حتى دون مقابل.
هذا االجرام الذي ارتكب لم يكن
اجراما عابرا ،ولكن كانت سياسة
ممنهجة ومسبقة التخطيط.
الدولة االسالمية اتت بدافع وحيد،
وهو تدمير الهوية االيزيدية باستخدام
القوة ،االغتصاب ،تجند االطفال،
وتدمير جميع معابدنا التي استولوا
عليها .وكل هذا ال يمكن تفسيرها
سوى انها كانت بالفعل ابادة جماعية
ضد هويتنا ،وخاصة ضد المرأة
االيزيدية حيث استخدموا االغتصاب
كوسيلة لتدمير النساء والبنات وتاكيد
بأن هوالء النساء لن يعودوا إلى
حياتهم الطبيعية بعد اآلن.
في  15من أب قامت عناصر الدولة

دول

اإلسالمية بدعوتنا جميعا الى مدرسة
القرية ،حيث قاموا بتفريق الرجال من
النساء واألطفال ،رأيتهم ومن الطابق
الثاني للمدرسة ،اخذوا الرجال وقاموا
بتصفيتهم 6 ،من اخواني قتلوا و3
منهم نجوا من القتل الجماعي.
نحن النساء  ,واالطفال ،أخذونا في
المركبات من المدرسة الى منطقة
أخرى ،وفي الطريق كانوا يقومون
بإهانتنا ،كانوا يلمسوننا بطريقة تخش
الحياء.
قاموا بأخذي الى الموصل مع اكثر
من  150امرأة ايزيدية أخرى ،وفي
بناية كبيرة هناك ،كانت هناك اآلالف
من النساء االيزيديات واألطفال يتم
اعطائهم كهدايا.
عنصر من عناصرهم اقترب مني،
وقال يريد ان يأخذني ،كنت انظر
الى األرض ،كنت في حالة رعب،
وعندما رفعت رأسي وجدت رجال
ضخما جدا ،كان بالفعل كوحش
مفترس ،صرخت وبكيت كثيرا،
وقلت له انني صغيرة لك وانت ضخم
جدا ،فقام بركلي وضربي .بعدها
بلحظات اقدم عنصر اخر ،وكنت ال
أزال انظر الى األرض ،فرأيت حجم
اقدامه اصغر ،فتوصلت الى الشخص
حتى يأخذني لنفسه ،كنت خائفة جدا
من الرجل الضخم األول.

الذي قام بأخذي ،طلب من ان أغير
ديني ،ولكنني رفضت ،وبعدها أتى في
يوم وطلب مني ما يسمونه «الزواج»،
قلت له بأنني مريضة ،فأغلب النساء
المختطفات كانت لديها الدورة
الشهرية من شدة الخوف .مرت أيام
قليلة ،واجبرني ان البس له ،واضع له
المكياج على وجهي ،وفي تلك الليلة
السوداء ،فعلها.
اجبرني ان اخدم فصيله العسكري،
وقام بأهانتي كل يوم ،أجبرني
ان ألبس ما ال يحفظ جسدي .لم
اكن قادرة على تحمل المزيد من
االغتصاب والتعذيب ،قررت ان
الهروب ولكن احد الحراس كان
هناك ،وقام بمسكي.
في تلك الليلة قام بضربي ،وطلب مني
ان اتخلى عن مالبسي ،ووضعوني
مع الحراس في الغرفة ،واستمروا
بارتكاب جرائمهم بجسدي حتى
فقدت الوعي.
بعد ثالثة اشهر من الخطف ،استطعت
أخيرا الهروب ،االن أعيش في المانيا
التي قبلت معالجتي مشكورة.
لم أكن أعيش المعاناة لوحدي،
كانت معاناة جماعية ،حيث قامت
الدولة اإلسالمية باعطائنا خيارين،
األسلمة او الموت ،حتى أولئك الذين
اعلنوا اسالمهم خوفا على حياتهم ،تم

أيضا قتل الرجال منهم وسبي النساء
وتجنيد األطفال.
اكتشف الى اآلن  16مقبرة جماعية،
بما فيها مقبرة لـ  80أمراة لم يرغبوهم
فقاموا بقتلهم ،وتم تشريد اكثر من
 400الف ،اكثر من  40بالمئة من
مناطقنا ال تزال تحت سيطرة الدولة
اإلسالمية ،ومناطقنا المحررة غير مهيئة
للعيش فيها بسبب الدمار وبسبب عدم
ثقة اإلنسان االيزيدي بالعيش على
أرضه مرة أخرى.
خالل األسبوع الماضي فقط ،غرق
اكثر من  70أيزيدي في طريقهم
عبر طرق خطرة نحو اوربا ،اآلالف
يبحثون عن مخرج ونسبة كبيرة تجد
الهجرة الخيار الوحيد.
سيدي الرئيس ،السيدات والسادة
لقد جعلت الدولة االسالمية من

للمرأة االيزيدية وقود لالتجار بالبشر.
أتقدم اليكم اليوم بمطاليبنا وانا لدي
االمل بان اإلنسانية لم تنتهي بعد:
 .1تحرير اكثر من  3400إمراة وطفل
اليزالوا يعيشون المعاناة تحت رحمة
من ال رحمة لهم.
 .2نطالب ان يتم تعريف ما حدث من
القتل واالستعباد الجماعي واالتجار
بالبشر على انها إبادة جماعية ،التمس
منكم اليوم ان تجدوا الحلول لفتح
ملف اإلبادة امام المحكمة الدولية.
 .3تحرير جميع مناطقنا ،تحرير
كوجو حتى يستطيع أهل كوجو
دفن موتاهم ،توفير حماية دولية
لمناطق األيزيدية واألقليات المهددة
حتى نستطيع ان نعود يوما الى
مناطقنا ونعيش بسالم ،كما واطالب
بتخصيص ميزانية دولية تحت اشراف
دولي لتعويض الضحايا وبناء المنطقة.
 .4افتحوا أبواب بلدانكم لمجتمعي،
فنحن ضحايا اإلبادة ومن حقنا البحث
عن بلد أمن يحفظ كرامتنا ،كل يوم
يخاطر المئات من الناس بحياتهم،
نلتمس منكم ان تعطوا خيار إعادة
التوطين االيزيدية واألقليات األخرى
المهددة وخاصة لضحايا االتجار
بالبشر كما فعلت المانيا.
 .5انهاء داعش نهاية ابدية ،انا عشت
األلم الذي سببوا لي ،رأيت شرهم.
يجب ان يتم جلب جميع مرتكبي
جرائم األتجار بالبشر واالبادة الى
العدالة ،حتى تعيش المرأة والطفلة
بأمان في العراق ،سوريا ،نيجيريا،
صوماليا ،وكل مكان في العالم .يجب
ان تتوقف األن هذه الجرائم ضد
المرأة وضد حريتها.
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يسوع يولد في خيمة

بهنام شابا شمني
ال غرابــة فــي ذلــك أن يولــد
يســوع فــي خيمــة  .أوليــس هــو
الــذي ولــد قبــل أكثــر مــن ألفــي
ســنة فــي مغــارة بســيطة وفــي مــذود
للحيوانــات  ،ال يحيــط بــه غيــر
عائلتــه الصغيــرة ومجموعــة مــن
الماشــية  .هــذا المولــود العجائبــي
لــم يســتقبل فــي وقتهــا أحــد قدومــه
غيــر أولئــك الرعــاة الذيــن كانــوا
يحرســون رعيتهــم فــي تلــك الليلــة
البــاردة  .بــل أن والدتــه لــم تثــر
إنتبــاه أحــد غيــر مالئكــة الســماء
وهــم أثــاروا انتبــاه الرعــاة الذيــن
كانــوا مجتمعيــن حــول شــعلة نــار
تقيهــم بــرودة الليــل القــارص  .أمــا
المجــوس الذيــن قدمــوا مــن بــاد
الفــرس فقــد علمــوا بموعــد والدتــه
مــن كتبهــم .
هــذا كان قبــل أكثــر مــن
ألفــي ســنة وفــي ظــروف حياتيــة
بســيطة موافقــة لمجريــات أحــداث
الــوالدة  ،وفكــر إنســاني محــدود
ليــس لــه معرفــة اال بمــا يحيــط بــه
فقــط غيــر مــا نــدر  ،وال وســائل
إتصــال وتواصــل اجتماعــي واعــام
فضائــي وشــبكة عنكبوتيــة تبــث
فــي كل لحظــة مالييــن االحــداث
عبــر العالــم تســتقبلها وانــت جالــس
فــي مكانــك .وقصــور وفلــل
وناطحــات ســحاب وفنــادق مــن

ذات الخمســة نجــوم ال يخلــو منهــا
بلــد ،وأمــم متحــدة ومجلــس االمــن
واليونيســيف وشــرعة وحقــوق
االنســان ومحكمــة العــدل الدوليــة
واســلحة نوويــة وصواريــخ عابــرة
للقــارات وبارجــات وحامــات
طائــرات ووووو  .كمــا هــي فــي
وقتنــا الحاضــر ،ومــع ذلــك تنتهــك
حقــوق االنســان ،وتضطهــد شــعوب،
وانســان يقتــل أخيــه االنســان،
وتهجــر أمــم وشــعوب ومســيح
يولــد فــي خيمــة.
هنــا الغرابــة ! .بعــد أكثــر مــن
ألفــي ســنة يعــود المســيح ليولــد
فــي خيمــة ،وفــي زمــن لــم تعــد
تســتخدم الخيمــة للســكن ،اال
للفقــراء والمعوزيــن وفــي البلــدان
التــي تشــهد حروبــا ونزاعــات
وتهجيــرا قســري ،أو للتنــزه لــدى
المترفيــن فــي هــذا العالــم .
ولكــن يبــدو ان المســيح يســوع

موفق حـداد
بقدر حزني وألمي على صدور
قرار منع الطائرات العراقية من
التحليق في أجواء اوربا بقدر فرحتي
و ( شماتتي ) بالمسؤولين منفوشي
الريش كالطاؤوس الذين سوف
يتعلمون االدب واالصول في سفرهم
جوا بعد أن كانوا يصولون ويجولون
ويوقفون رحالت ويستحدثون
رحالت حسب مزاجهم ( متفرعنين)
بالكتلة التي ينتمون اليها ،فكم من
رحلة ألغيت لوجود سياسي أو نائب
أو ابن مسؤول أو حتى ( ابن عم

الخياط اللي خيط بدلة العروس)
يرغب بتأخير أو تقديم موعد إقالع
طائرة عراقية ضاربين عرض الحائط
( وباألحذية أجلـكم الله ) بالقواعد
الدولية المعمول بها حتى وصل
األمر بالتجاوز على طائرات دول
أخرى كما جرى بسبب المدلل
مهدي هادي العامري الذي تسبب
بأزمة بين العراق ولبنان وغرامة مالية
كبيرة دفعها العراق ( عن يد صاغرا )
وتمت لفلفة القضية وسجلت ( ضد
مجهول ) وعاد ( مهيدي ) يسرح
ويمرح مرفوع الرأس متباهيا بحماقته
تحت رعاية السيد الوالد ( حفظه الله
ورعاه ) ،أما عن الفضائح التي يندى
لها جبين أي عراقي محب لبلده
فحدث وال حرج  ،فمن طعام فاسد
إلى تدخين داخل قمرات القيادة إلى

هــذا هــو قــدره فــي العــراق الــذي
تمزقــه الحــروب وتنتهــك ســيادته
عصابــات ودول  ،قــدره أن يولــد
فــي خيمــة  ،بعــد أن هجــر أتباعــه
ولــم يعــد لهــم مكانــا أو منــزال
يهيئــون فيــه موضعــا لوالدتــه.
فكانــت الخيمــة التــي مــن المفتــرض
ان تكــون ســكنا لهــم ولكــن
أفرغوهــا لمريــم وخطيبهــا يوســف
حتــى تضــع مولودهــا البكــر فيهــا.
اتبــاع المســيح فــي العــراق ال
زالــوا يتذكــرون موعــد والدتــه رغم
كل المآســي التــي تحيــط بهــم .
اتبــاع المســيح فــي العــراق ال زالــوا
يهيئــون انفســهم الســتقبال والدة
طفــل المغــارة فــي خيمــة متجمعيــن
حــول مدفــأة بســيطة اعطيــت
لهــم كمســاعدات انســانية النهــم
مهجــرون لتقيهــم بــرد الشــتاء .
اتبــاع المســيح فــي العــراق ال
زالــوا يبتهجــون بقــدوم الميــاد

رغــم مــا يحملونــه مــن أحــزان
ورغــم التهجيــر والعنــف الــذي
مــورس ضدهــم  ،ورغــم الخطــف
واالبتــزاز والقتــل وقطــع الــرؤوس
ودفــع الجزيــة الــذي خضعــوا لــه
النهــم يحملــون إســمه  .كل ذلــك
حصــل لهــم ولكنهــم ال زالــوا
يتذكــرون موعــد والدتــه ويحتفلــون
بــه  ،وال زالــوا يــرددون المجــد للــه
فــي العلــى وعلــى االرض الســام
وفــي النــاس المســرة .
لــم يبــق التبــاع المســيح فــي
العــراق موضــع يولــد فيــه ســيدهم
بعــد ان فقــدوا كل شــيء تركــوا
دورهــم وأموالهــم ووظائفهــم
وأعمالهــم  .تركــوا كل شــيء هنــاك
ألجلــك وحملــوك فــي قلوبهــم
وســاروا فــي هجــرة يبــدو ان نهايتهــا
بعيــدة  ،وهــا هــم يســتقبلون ميــادك
فــي خيمــة وللســنة الثانيــة علــى
التوالــي بعيديــن عــن ديارهــم .
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ال زال هنــاك فــي العــراق الــى
اآلن مــن يتذكــرون ميــاد المســيح،
ولكــن خوفــي مــن أن ال يبقــى
مــن يتذكــر ميــاده بعــد ســنوات
بســبب هجــرة اتباعــه مرغميــن وكل
المعطيــات تشــير إلــى ذلــك.
كان أتبــاع المســيح منتشــرون
فــي كل العــراق الــى وقــت قريــب
 ،وحاضــرون فــي كل مفاصــل
الحيــاة فيــه ولهــم بصمــات واضحــة
فــي تاريخــه  .ولكــن فــي الســنوات
االخيــرة ضيــق الخنــاق عليهــم
فــي عمــل ممنهــج بعــد ان تــم
اســتهدافهم فــي المــدن الكبــرى
ممــا اضطــروا الــى الهجــرة الــى
خــارج البــاد بحثــا عــن االمــان
ومنهــم الــى المناطــق االكثــر أمنــا
فــي ســهل نينــوى  .ولكــن هــذه
لــم تطــل ايامهــم فيهــا فهجــروا مــع
اهلهــا فــي جريمــة لــم يشــهد لهــا
التاريــخ اال فــي ايــام البرابــرة وغــزو
هوالكــو وتيمورلنــك ونــادر شــاه ،
بعــد ان احتلــت مناطقهــم مــن قبــل
مــا يســمى بدولــة الخالفــة االســامية
فــي  6آب  2014وســبق ذلــك
بشــهر مــن الزمــان طردهــم مــن
مدينــة الموصــل فــي تمــوز .2014
وبالتالــي تكــون هــذه المناطــق قــد
خليــت مــن ســكانها االصلييــن بعــد
أن كانــت مهــدا للمســيحية ومــا
قبلهــا للحضــارة االنســانية  .هــذه
الظــروف جعلــت مــن نزيــف هجــرة
المســيحيين إلــى خــارج البــاد
تتصاعــد بوتيــرة متزايــدة وباعــداد
باتــت تهــدد وجودهــم .
وهنــا الســؤال هــل ســنصل فــي
العــراق إلــى اليــوم الــذي نــرى فيــه
حتــى الخيمــة تخلــو مــن مشــهد
الميــاد ؟

اللهم ال شماته
تحويل الطائرة إلى ساحة إقامة شعائر
دينية إلى معاملة رديئة مع المسافرين
إلى مكبات النفايات وغيرها من
األمور التي كشفتها لجان المراقبة
الدولية لشروط السالمة واالمان فقد
تجمعت ووصلت إلى حد اليمكن
السكوت عنه ،والحقيقة أن مذكرات
التنبيه التي قدمت الى الدوائر العراقية
المعنية فقد ( بللوها وشربوا ماءه)
فوقع المحذور وكان ماكان وصدر
األمر بـ ( عزل ) الطائرات العراقية
ومنعها من دخول أجواء اوربا كما
يعزل المصاب بالجذام أو الطاعون،
واآلن على هؤالء الذين استباحوا
هيبة هذه المؤسسة العراقية التي
حظيت باحترام العالم أجمع قبل
مجئ أنصاف االميين الذين استولوا
على مقدراتها وعينوا أوالدهم و(

غلمانهم المراهقين ) في األماكن
القيادية الحساسة فكان البد من
حدوث ما حدث وعلى هؤالء
الفاسدين والمفسدين أن يعوا أن
سفراتهم القادمة ستكون بشكل
آخر يسوده احترام التعليمات
والضوابط والحضور في الوقت
المحدد وعدم حمل الشامبو واللبن
الخاثر والتشريب والعسل ( ويمكن
االستعاضة عن العسل بحبوب
الفياغرا ) وسيجبرون على الجلوس
في المقاعد حسب ارقامها هادئين
مراعين مشاعر المسافرين اآلخرين
وسيخضعون للتفتيش الدقيق اليشفع
لهم انتماؤهم للكتلة الفالنية او
الحزب العالني فالكل سواء مادام
االحترام سائدا وستقلع الطائرات
في أوقاتها المحددة ضمن المعمول

به عالميا ولن تغير الطائرة مسارها
من بغداد إلى النجف ثم البصرة
ثم ( عرعر ) إلى أن ( تقبط )
لتكمل رحلتها إلى السليمانية أو
أربيل ،خالصة الكالم أن الصفعة
المدوية التي تلقتها الخطوط
الجوية العراقية بسبب غباء أو تعمد
تخريب مؤسساتنا يجب أن ال تمر
مرور الكرام وال بد من وقفة جادة
لمحاسبة المقصرين محاسبة جادة
بعيدة عن التبريرات او عبارات ( من
جماعتنا ) وليكونوا عبرة المثالهم
الذين جعلوا من مؤسساتنا مصدر
تمويل خاص كأنها ملك شخصي
ورثوه عن آبائهم وأجدادهم ،
والقضية مع كل التساهل والتبرير
صادقا كان أم مجامال تبقى فضيحة
بكل المعايير والحسابات .
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ساڵی سێهەم ژمارە 39
كانونی یەکەم 2015
یەکشەممە 20

5

مهسـعود بارزانی سـەرۆكی هەرێمی كوردستان
پهیامێكی باڵوكوردهوه

ی چهند رۆژی
ی هێرشهك ه 
مهسعود بارزانی سەرۆكی هەرێمی كوردستا ن ب ه بۆن ه 
ی باڵوكوردهوه و
ی داعشهوه ،پهیامێك 
ی تیرۆریست 
ی رێكخراو 
ی چهكدارهكان 
رابردوو 
رایدهگهیهنێت ،تیرۆریستان ویستیان لە رۆژی ئااڵی كوردستاندا ،پەالماری كوردستان
بدەن و ئااڵی كوردستان لە سەر النەی شێران دابگرن ،بەاڵم خەیاڵی تیرۆریستان و
دوژمنان خاوە و ئااڵكەمان لەسایەی خودای گەورە و قارەمانێتی پێشمەرگە و هیمەتی
گەلەكەمان هەرگیز نەوی نابێ و بە بەرزی دەمێنێتەوە.
ی پهیامهكهیه:
ئهمهش دهق 
بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان
هاوواڵتیانی خۆشەویستی كوردستان
خۆڕاگریی گەلەكەمان و دلێری و قارەمانێتی پێشمەرگەكانمان لە هەموو قۆناغ و ڕۆژە
سەختەكاندا بووەتە هۆی ئەوەی گەلی كوردستان هەمیشە بە سەربەرزی بمێنێتەوە ،دوای
ئەو كارەسات و ئەو شەڕە زاڵمانەی لە الیەنە تیرۆریستانی دوژمنی ئەخالق و مرۆڤایەتی
بەسەر گەلی كوردستاندا سەپێندرا هێزی پێشمەرگەی كوردستان بە خوێن و گیانفیدایی
خۆی ئەفسانەی داعشی شكاند و بووە هۆی سەرسامیی جیهان ،لە سایەی قوربانیدانی
پێشمەرگە ئێستا هەموو مرۆڤایەتی بەچاوی ڕێز و ستاییشەوە سەیری گەلی كوردستان
دەكات.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوو پێشمەرگە لە چەندین داستانی بێوێنەدا دوایین هەوڵی تیرۆریستانیان
بۆ پەاڵماردانی خاكی كوردستان تێك شكاند و زیانێكی زۆر گەوەرەیان لە دوژمن دا.
لە شەڕێكی بیست و چوار سەعاتیدا داعش هەوڵیدا بە فراوانترین شێوە و بە باشترین هێز
و چەك و تەقەمەنی و ژمارەیەكی زۆر ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژكراو پەالماری پێشمەرگە بدات.
ئەو هێرشەی تیرۆریستان بە گەورەترین هێرشیان هەژمار دەكرێت و ماوەی یەك مانگ
خۆیان بۆ ئامادە كوردبوو بەاڵم پێشمەرگە قارەمانانە لەسەرجەم میحوەرەكان داعشیان
تێكشكاند .دەستخۆشییان لێ دەكەم و بەرخودان و ئازایەتیان مایەی شانازین ،هەروەها
سوپاسی گەلی خۆڕاگری كوردستان دەكەم كە پشتیوانی پێشمەرگەن و ڕۆڵەی ئەوها
ئازا و چاونەترس و نیشتیمانپەروەرەیان پێگەیاندووە بۆ بەرگریكوردن لە خاك و نیشتیمان.
سوپاسی پشتگیری و پاڵپشتیی ئاسمانیی هێزی هاوپەیمانانیش دەكەم كە لە شەڕەكاندا
پشتیوانی هێزی پێشمەرگەی كوردستان بوون.
تیرۆریستان ویستیان لە ڕۆژی ئااڵی كوردستاندا پەالماری كوردستان بدەن و ئااڵی
كوردستان لە سەر النەی شێران دابگرن بەاڵم خەیاڵی تیرۆریستان و دوژمنان خاوە و
ئااڵكەمان لەسایەی خودای گەورە و قارەمانێتی پێشمەرگە و هیمەتی گەلەكەمان هەرگیز
نەوی نابێ و بە بەرزی دەمێنێتەوە.
زۆر خەمبارم بە لەدەستدانی پۆڵێك پێشمەرگەی قارەمان ،شەهیدبوونیان خەسارەتێكی
گەورە بوو بۆ هەموومان ،هەر پێشمەرگەیەك كە گیانی پاكی دەبەخشێ و شەهید
دەبێ برینێك دەخاتە دڵی من ،بەاڵم باوەڕێكی تەواوم هەیە كە خوێنی پاكی شەهیدە
سەربەرزەكانمان گەلی كوردستان بەرەو ڕۆژی سەركەوتن دەبات ،هەروەها پابەندبوونمان
بەرانبەر خاك و نیشتیمان و دواڕۆژی گەلی كوردستان زیاتر دەكات .گیانی شەهیدەكانمان
هەوێنی سەربەرزی و سەركەوتنی گەلی كوردستانە .مەردایەتی و فیداكاریی ئەو ئازیزانە
هەموومان مكوڕتر دەكات كە دەستبەرداری دۆزی ڕەوای گەلەكەمان نەبین و ئێرادەی
گەلی كوردستان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمن و گەییشتن بە سەركەوتنی یەكجارەكی
بەهێزتر دەكات.
ساڵو لە گیانی پاكی شەهیدان و هیوای چاكبوونەوە بۆ برینداران دەخوازم.
مسعود بارزانی
19ـی 12ـی 2015
سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان
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بە زەردەشتی بوون و بە داعشی بوون..
مەترسیی کامیان زیاترە؟

بەرپرسی بەڕێوەبەرایەتیی دۆسیەی ئاینەکانی حکومەتی
هەرێمی کوردستان رایگەیاند ،کە پرسی گۆڕینی ئاین
لە هەرێمدا بابەتێکی نوێ نییە و هەمووان دەتوانن بە
ئازادانە ئاینەکەیان رابگەیەنن.
مەریوان نەقشبەندی ،بەرپرسی بەڕێوەبەرایەتیی دۆسیەی
ئاینەکانی سەر بە وەزارەتی ئەوقاف ،لە لێدوانێکیدا بۆ
خەندان ،وتی  « :بەپێی یاسای پێنجی مافی پێکهاتەکان،
کە لە مانگی چواری ئەمساڵدا ،بە دەنگی هەر 111
ئەندامەکەی پەرلەمانی کوردستان پەسەندکراوە ،هەموو
کەسێک ئازادە لەوەی ئاینی خۆی رابگەیەنێت و
ئاشکرایبکات».
وتیشی  « :یەکەمجارە لە مێژووی واڵتانی ئیسالمیدا،
کە یاسایەکی لەم شێوەیە دەردەچێت و رەنگە یەکێک
لەو هۆکارانەی کە بووەتە هۆی دەرکەوتنی حاڵەتەکە
بەشێوەیەکی ئاشکرا لەم دواییەدا ،ئەم یاسایەی پەرلەمان
بێت».
ناوبراو ،دەرکەوتنی رێکخراوی تیرۆرستیی داعشی
وەک یەکێکی دیکەی هۆکارەکانی گۆڕینی ئاینی
ئیسالم و هەڵبژاردنی ئاینێکی دیکە وەسفکرد.
مەریوان نەقشبەندی ،لە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی
فەیسبووک ،لەسەر پرسی گۆرینی ئاینی ئیسالم بۆ
زەردەشتی (کە چەند رۆژێکە بووەتە بابەتی سەرەکیی
تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان) نوسیویەتی « :بیستومە هەندێ
لە برایانی دینی ،کە نیگەرانن لەوەی چەند كەسێك

لەهەرێمی كوردستان چوونەتە سەر ئاینی زەردەشتی و
بانگەوازیان كوردووە دژی زەردەشتیەكان خۆپیشاندان
بكرێت،
من لەكاتێكدا خۆپیشاندانی مەدەنیانە بەئاسایی دەزانم و
لەسەر مەسەلەی ئاین گۆڕینیش تێڕوانین و تێبینی خۆم
هەبووە ،زۆر قسەم كوردووە و بە هەوڵی خۆدەرخستنی
هەندێك و موبالەغەی میدیا و تۆڕەكۆمەاڵیەتیەكانی
دەزانم».
لە درێژەی نووسینەکەیدا ،ناوبراو پرسیارێک ئاڕاستەی
هاواڵتیانی هەرێمی کوردستان دەکات و دەپرسێت « :
بە زەردەشتی بوون یان بە داعش بوون ،كامیان زیاتر
مەترسی لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی و ئاشتی كۆمەاڵیەتی
كوردستان دروست دەكات؟ «.
نەقشبەندی ،لە کۆتایی نوسینەکەیدا ئاماژەیکردووە
بەوەی ،کە « ئەگەر وەاڵمەكە ئەوەی دووەم بێت ،ئەوا
دەبێت پێش ئەوەی خۆپیشاندان دژی ئاین گۆڕینی
خەڵكی كوردستان بۆ زەردەشتی بكرێت ،خۆپیشاندان
دژی بەداعش بوون بكرێت ،لەبیرتان نەچێت زیاتر لە
 500گەنجی هەرێمی كوردستان لەدوو ساڵی رابردودا
( 2013و  )2014چوونەتە ناو ریزەكانی رێکخراوە
تیرۆرستییەکەوە و پێش ئەوەی زۆربەیان لەشەڕی
دژ بەپێشمەرگە بكوژرێن پەالماری خاك و خەڵكی
كوردستانیاندا ،بەاڵم هێشتا نەمبیستوە زەردەشتیەك
ئازاری یەك مرۆڤی لەكوردستان دابێت».

داودئۆغڵو :پاڵپشتیمان بۆ هێزی پێشمەرگە درێژەی دەبێت

ئەحمەد داودئۆغڵو سەرۆکوەزیرانی تورکیا لە
گوتارێکیدا باسی لە رەوشی هەنووکەیی ناوچەکە بە
گشتیی و تورکیا بەتایبەتی کرد و رایگەیاند کە پاڵپشتیی
تورکیا بۆ پێشمەرگە درێژەی دەبێت.
داودئۆغڵو لەمیانەی بەشداریکردنی کۆبوونەوەیەک
لەبارەی پەیوەندییەکانی ئابووریی تورکیا لەگەڵ دەرەوە،
گوتارێکی دا و باسی لە رەوشی هەنووکەیی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست و دوایین گۆڕانکارییەکان کرد.
داودئۆغڵو لەبارەی ئاستی ئابووریی تورکیا گوتی
«گەورەترین ئاکامی باش لە جێگیریی باری ئاسایش
و سەنگینی سیاسەتی تورکیا لە کایەی ئابووریدا هەستی
پێ دەکرێت .تورکیا لەم  14ساڵەی دواییدا توانیوێتی
چاالکیی زۆر باش لە ڕووی ئابووری ئەنجام بدات.
لە ساڵی  2002بارستایی بازرگانیی تورکیا لە دەرەوە
بە  87.6ملیار دۆالر خەمڵێنرابوو کە لە ساڵی  ٢٠١٤ئەم
ژمارەیە گەیشتە  400ملیار دۆالر .واتە ئاستی ناردنی لە
 36 ،2002ملیار دۆالر بووە و لە ساڵی  2014بەرز بۆتەوە
بۆ  158ملیار دۆالر».
داودئۆغڵو لەبارەی گرژییەکانی نێوان تورکیا و
رووسیاشەوە گوتی «بە هەموو شێواز و رێگەچارەیەک
ئامادەین بۆ ئەوەی لەگەڵ رووسیا دیدار ساز بکەین ،بەاڵم
رێ نادەین هیچ الیەنێک بیرۆکە بەسەر ئێمەدا بسەپێنێ.
لە كاتێكدا ههوڵ دهدهین لهسهر مێزی گفتوگۆ قهیرانی
سیاسیمان لهگهڵ رووسیا چارهسهر بكهین ،نابێت رێگه
بدهین بههۆی گهمارۆی ئابوورییهوه پهیوهندییهكانمان
تێكبچێ و سرووشتهكهی بگۆڕێت».
سەرۆکوەزیرانی تورکیا زیاتر لەسەر هەڵوێستی تورکیا

و هەنگاوەکانی لە پرسی رووسیادا روونکردنەوەی دا
و گوتی «سەبارەت بە ئاسایشی واڵتەکەمان ،یاساکانی
بەرەنگاربوونەوە ،روون و دیارن .ئەمەمان چەندین جار
راگەیاندووە .هیچ کەسێک چاوەڕێی ئەوەمان لێ نەکات
لەم بارەیەوە سازش بکەین .لەمبارەیەوە بۆ لەمەودواش
هەمان هەستیارییمان دەبێت .رووسیا الی خۆیەوە
ژمارەیەک سزای جێبەجێ کردووە .بەروونی ئەوە دەڵێم،
ئێمە ئەمانەمان بەالوە سەیرە و بەواتایەکی دیکەش پێمان
وانییە ئەم سزایانەی کە بەسەر تورکیا سەپێنراوە لەگەڵ
تێگەیشتنی دەوڵەتی گەورەدا گونجاو بێت».
داودئۆغلو چووە سەر باسی گرژیی نێوان ئەنقەرە و
بەغدا و گوتی «ئەگەر هەمووانیش وازی لێ بهێنن،
ئەوە تورکیا سەبارەت بە یەکپارچەیی خاکی عێراق
و پاراستنی یەکێتییەکەی بەردەوام دەبێت لە هەڵوێستە
مەبدەئییەکانی .تورکیا بەمەبەستی پاراستنی یەکپارچەیی
خاکی دراوسێکانی و پاککردنەوەی ناوچەکە لە
رێکخراوی تێرۆریستی ،لەمەودوا هەڵوێست و هەوڵی
جێگیرتر نیشان دەدات .داگیرکردنی مووسڵ کە دووەم
گەورەترین شاری عێراقە نیشانی دەدات کە حکوومەتی
ناوەندی عێراق و هێزەکانی چەکداری ئەو ناوچە
توانایەکی ئەوتۆیان نییە .بارودۆخەکەش وای خواست
کە هێزەکانی نێوخۆ پێویستیان بەپاڵپشتی نێودەوڵەتی
بێت بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش .لەم چوارچێوەیە و
لەسەر داوای حکوومەتی ناوەند ئێمە هێزمان بۆ بەعشیقە
نارد تاوەکو مەشق و راهێنان بە پێشمەرگە و هێزەکانی
پاسەوانی نیشتیمانی بدەن .تا ئەوکاتەش مووسڵ رزگار
دەکرێت ئێمە بەردەوام دەبین لە پاڵپشتیکردن .بەم پێیەش
ئێمە لەسەرمان پێویستە کە ئامادەیی خۆمان وەرگرین
لە بابەتەکە».
گوتیشی «کەمپەکانمان کە نزیکن لەو ناوچانەی کە
لە ژێردەستی داعشە بۆیە ناچارین رێوشوێنی ئەمنی
بگرینەبەر .پەالمارەکانی ئەم دووایەی داعشیش ئەوەی بە
جیهان نیشان دا کە ئێمە لەسەر حەقین .ئێمە لەو ناوچەیەدا
پاڵپشتییمان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەیش درێژەی دەبێت».
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هموم اإلنسان في المدينة المعاصرة

نوري بطرس

إن أي تصــور عقالنــي للمدينــة
واإلنســان عليــه أن يحســب حســاب
العديــد مــن المرتكــزات األساســية
لهــذه العالقــة بيــن اإلثنيــن مثــل
قضايــا الصحــة والتعليــم والســفر
والنشــاطات الرياضيــة وخطــوط
اإلتصــال ،والطــرق الســريعة ،ونســيج
العالقــة مــع الحــدود المجــاورة،
وآليــات تنظيــم العالقــة بيــن المزرعــة
والمدينــة وتنظيــم النــوادي والمســارح
ودور الســينما والمديــات الخضــر
والنــوادي والمؤسســات الثقافيــة
والصحافــة والفضائيــات ومراكــز
التوعيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي
والمؤسســات القضائيــة والبرلمــان
والمؤسســات الصحفيــة ودور العــاج
والمصحــات ودور المدينــة الجامعيــة
والعلــوم الحديثــة والبحــث عــن
القــدرات والكفــاءات والخبــرات

والفكــر والفلســفة وتوظيــف
القابليــات والمــدارس بمختلــف
مراحلهــا ،والمدينــة العقالنيــة بحاجــة
إلــى توطيــد العالقــة بيــن الهندســة
والبنــاء ودور العمــال والمدينــة
بإعتبارهــا أداة للســوق الرأســمالية
والنقــد والبنــوك والبورصــة والســوق
الســوداء والتهريــب ،كمــا أن هنــاك
العالقــة الروحيــة والماديــة فــي
صياغــة الحركــة اليوميــة للعقــل
والجســد والعالقــة بيــن المدينــة
والســوق والمســجد ،هنــاك القطاعــات
الفرعيــة للمــدن والضواحــي وتنــوع
المســؤوليات الخدميــة واآلليــات
العامــة ،وهــذه الخطــط والبرامــج
تحتــاج إلــى أمــد طويــل فــي
ســبيل معالجتهــا وتصــورات فلســفية
تتبــع بالضــرورة قــدرات المدينــة،
ولــن تتــم هــذه األمــور إال فــي
ظــل وجــود اإلســتقرار األمنــي
واإلقتصــادي والثقافــي إال أن هــذه
األمــور ال يمكــن تطبيقهــا علــى
المدينــة العراقيــة فــي الوقــت الحاضــر
ألن هــذه التطــورات والــرؤى تبــدو
قاصــرة معرفيــا وإداريــا وإحصائيــا
وليــس مــن معلومــات دقيقــة حولهــا،
وال نعــرف هويــة المســؤول فــي أي
نشــاط مــن تلــك األنشــطة المذكــورة.

مثــا كــم بيــت تهــدم هــذا العــام
وكــم بيــت بنــي فــي هــذا اليــوم
أو فــي اإلســبوع أو فــي الشــهر ،ال
يوجــد جــواب مــن أي مســؤول،
كيــف تســير حركــة البنــاء والتعميــر
كــم عــدد المرضــى الذيــن دخلــوا
المستشــفيات وكــم شــفي منهــم؟.
ومــا هــو عــدد المتوفيــن ومــا
هــي جنســياتهم ونوعيــة العــاج
ومــا هــي األدويــة المســتعملة؟ كل
هــذه األســئلة ليــس لهــا جــواب
ألن مثــل هــذه األســئلة األرشــيفية
مســتحيلة خاصــة إذا مــا حاولنــا
معرفــة عالقتهــا بالبيئــة والمنــاخ
والــدول المجــاورة وهــل هــي أمراض
طارئــة؟ ،مســتوطنة ،موســمية لــن
تجــد أجوبــة كافيــة ،وإذا مــا طلبنــا
مســائل أكثــر دقــة حــول اإلقتصــاد
والزراعــة والنفــط والبنــوك وتهريــب
العمــات ودخــل األســرى ،ال شــك
ســنفاجأ ألننــا نســير علــى طــرق غيــر
معبــدة وهنــاك قيــادات ال خارطــة
الطريــق .ال بــد مــن مفــردات ثقافيــة
بعضهــا صعــب ال ينفــذه إال الــكادر
المتخصــص والقســم األكبــر مــن
المســؤولية علــى النــاس مــن ســكان
المــدن وعليهــم تقديــم المعلومــات،
وليســت الحكومــات المركزيــة

إنه زمن المحنة

مسؤولية من هبوط مستوى التعليم؟

جبو بهنام
مــن خــال خدمتنــا الطويلــة
فــي ســلك التعليــم لــم نــر أن هنــاك
خطــوة جــادة لتحســين مخرجــات
التعليــم فــي أكثــر الــدول العربيــة
وزارات التربيــة يهــا تســتعين بخبــراء
عالمييــن مــن عــدة دول مثــل المانيــا
أمريــكا هولنــدا بريطانيــة وآخــرون
إلــى جانــب خبــراء مــن وزارة
التربيــة العراقيــة والغــرض األساســي
مــن هــذه الخطــوة هــو رفــع جــودة
التعليــم العــام وكفاءتــه وأيضــا دعــم
التعميــر واإلقتصــاد الوطنــي وكثيــرا
مــا نســمع رفــع المســتوى العلمــي
فكيــف يمكــن الوصــول إلــى هــذه
المقولــة بعــد تخفيــض دخلهــم
المــادي .مــاذا قدمــت وزارة التربيــة
للتعليــم تذاكــر ســياحية رحــات
إســتجمام مدفوعــة الثمــن وهــذه
كلهــا تكــون مــن خــال لجــان
تنطلــق لتصحــح المســيرة العلميــة
بــدال مــن دعــم العمليــة التعليميــة

أصبــح الهــدم هــو المســار األولــى
أيــن فكــر وطريقــة أصحــاب القــرار
فــي وزارةالتربيــة والتعليــم أيــن
التعليــم اإللكترونــي الــذي تســتعين
بــه معظــم الــدول؟ أال يمكــن
اإلســتعانة بــدول قريبــة مــن ثقافتنــا
ومتقدمــة علميــا لكــن التعليــم اآلن
أصبــح مثــل المصــاب بكدمــة فــي
أصبعــه وذهــب ليعالجهــا عند أشــهر
جــراح عالمــي نطالــب بتغييــر نمــط
وزارة التربيــة باإلســتعانة ببعــض
الــدول المتقدمــة علميــا مثــل ماليزيــا
وتطبيــق نموذجهــم بحذافيــره مــع
بعــض التغييــرات البســيطة والمســألة
بســيطة لمــن أراد خيــرا فــي إنتشــال
أجيــال هــذا المجتمــع مــن براثــن
الجهــل والبطالــة نحتــاج فقــط
لواقعــة وضميــر وســتحل جميــع
مشــاكل التعليــم نحتــاج فعــا إلــى
تقويــم ولكــن األهــم هــو تقويــم
فكــر القائميــن علــى العمليــة
التربويــة ومنســوبيتهم مــن خــال
الجــوالت التفتيشــية للمشــرقين
التربوييــن والتقويــم العــام لعمليــة
التعليــم وإعــادة برمجــة المناهــج
وليــس الحشــو فــي المواضيــع
واإلهتمــام بالمــواد العلميــة وتأهيــل
معلميــن ومدرســين لغوييــن
يتحملــون المســؤولية لخدمــة أجيــال
المجتمــع وفــق أطــر ثقافيــة وعلميــة
وإجتماعيــة صحيحــة.

واإلقليميــة وحدهــا هــي المســؤولة
علــى تنظيــم الحيــاة اليوميــة إنمــا
األحــزاب العاملــة أيضــا والتــي تحكم
فعــا ،وإال فقــدت هــذه األحــزاب
مبــررات وجودهــا ،وهنــاك شــكوى
مــن النــاس علــى األحــزاب بســبب
ســوء إدارتهــا لألزمــات وهــي دائمــا
فــي الواجهــة اإلعالميــة والسياســية،
وتنظيــم عالقــات متطــورة بيــن إنســان
المدينــة والقــوى األيديولوجيــة وهــي
صاحبــة المشــروعات المســتقلة،
وأن تنظيــم المدينــة معماريــا هــو

سهام جبوري يدكو
حياتنــا مرســومة بيــن الفرضــة
والشــعيرة
ثمــه تســاؤل خفــي (لمــاذا
العراق)؟...مــن دون أن تفكــر

يأتيــك صــوت آخــر (هــذا هــو
قــدر العــراق)
منــذ أيــام حمورابــي
وســنحاريب ونبوخذنصــر وقبلهــا
كلكامــش دمــاء دمــاء بغــزارة
دجلــة والفــرات ســالت دون أن
نعــرف المغــزى وضحيتها الشــيوخ
والنســاء واألطفــال وشــبابنا فــي
مهــب الريــح إنهــا حقــا رايــة
للعنصريــة البشــعة وأطماعــا
التحصــى ومصالــح شــخصية مــن
الذيــن إنعــدم عندهــم الضميــر
لتطبيــق قانــون الغابــة.

شــكل مــن أشــكال المحبــة للنــاس
مــن خــال تزييــن فضــاء المدينــة،
خاصــة فــي المناطــق التــي تقــع فــي
الضواحــي ومنهــا كيفيــة إســتغالل
األرض ،وال بــد مــن وجــود دراســات
ميدانيــة لشــرح وتوضيــح العالقــة بيــن
المدينــة والضواحــي عبــر منهجيــة
تتــوازن فيهــا حاجــة النــاس للبيــوت
وحاجتهــم لألمــل والمحبــة وهمــا
أهــم مرتكــزات الحيــاة المعاصــرة،
وعلينــا أن نكتــب الكلمــات التــي
تنســجم وروح المدينــة وإنســانها.

ســأبدأ ســؤالي اآلن عمــا
هيأتــه لنــا األجــواء مــا وراء هــذه
األحداث.
مــن الــذي يعــزز مثــل هــذه
النظــرة الدونيــة فــي هذه األوســاط
بالــذات؟؟ ( نحــن نحــب الحيــاة )
 ...أيــن تكمــن تلــك المنظمــات
اإلنســانية المحليــة والدوليــة ممــا
يجــري فهــل هــي مجــرد أســماء
وهميــة أتمنــى أن أرى النقــاط
علــى الحــروف ليكتمــل المعنــى
الحقيقــي لالنســانية  ..فنحــن
فــي زمــن الــا إنســانية.

قداس لم ينته بعد!..
غسان سالم شعبو
تحـت ظل الصليب  ..خشـعت
األنفـس تحـت رنيـن جـرس األلم
 ..سـكنت الـروح وبهـذا اللقـاء ..
صمـت الكـون والح طريـق ضيـق
يختـرق السـماء  ..والمالئكة تحمل
أثقـال الشـهداء  ..لتحرقهـا أمـام
عـرش اللـه نتطلع إلـى الصليب من
جديـد  ..هـوذا قـد لمسـته خطايـا
البشـر فرشـت بيـن ثنايـاه بـرودة
المـوت  ..وقـد فـرش األرض بنـار
محبتـه يقابله جمود مطلق  ..وجفاء
 ..إلهـي إلهـي لمـاذا تركتنـي  ..؟

صـرخ يسـوع  ..مع وسـيم ..وثائر..
وآدم  ..وكل الشـهداء ..والزالـت
الصرخـة معلقـة مـا بيـن األرض
والسـماء  ..تسـتمد مـن عذابـات
القديسـين براعمـا للفـردوس اآلتي
 ..ومجـدا لملكـوت موعـود وقلب
مريـم يحفـظ همومنـا وشـقاءنا
 ..ترسـله مثـل رنيـن الجـرس ..
صـوب اللـه فتتحـول دموعنـا إلـى
إبتسـامات  ..بسـحر األزهـار والثمر
 ..إلـى يـوم إنبعاثنـا فالقلـوب
الطاهـرة تـذوب لألعالـي  ..تأخذنا
معهـا إلـى مملكـة الرجـاء .صمتت
مريـم فـي إطـار الزمـن  ..وحكـى

الخالـق  ..معلقـا علـى صمـت
المخلـوق لتتجلـى لألمـم رمـوز
محبتـه  ..ويخفق قلبنـا محلقا للعلى
 ..يشـهد لقداس أزال كل العتمات
 ..ليسـوع تجلـى فـي سـيدة النجـاة
 ..أللـم مخبـأ فـي غـروب بغـداد
يحتفـل بقـداس لـم ينتـه بعـد ..
وقلبـه ينـزف بـكل ركـن للصلاة
 ..يملأ كل فـراغ  ..يضـع لأللـم
حـد فتتجلـى إرادة الـرب  ..تحكي
للفراتيـن حكايـة شـعب  ..وطـئ
المـوت بالمـوت  ..ونثر على أرض
العـراق  ..ورودا عبقـة بالحيـاة  .في
ذروة المجـد ..
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حبك ترتيلة التنتهي

هدى األحمر

يجــري اآلن اإلســتعدادات للتهيئــة
بإحتفــاالت الميــاد المجيــد فــي كل مــكان فــي
األرض،أيــام قالئــل وتعلــن أجــراس الفرحــة
ونواقيــس الكنائــس قــدوم يــوم الميــاد األعظــم
يــوم والدة المســيح وتنشــد األناشــيد والتراتيــل
الدينيــة ،وســيغني احفــاد المســيح لهــذا العيــد
المصــادف فــي  25كانــون االول ويقبلــون
بعضهــم البعــض فــي إحتفــاالت تســتمر أكثــر
مــن أربعــة أيــام يتصالــح فيهــا مــن كان متخاصمــا
وينشــدون فــي كل المعمــورة و فــي الشــرق العربــي
بصــوت واحــد مهلليــن بقــدوم رســول المحبــة.
وال تقتصــر االحتفــاالت علــى االســرة فقــط
بــل هنــاك أيضــا احتفــاالت إجتماعيــة ودينيــة،إذ
يتــم تزييــن المدينــة باألنــوار الملونــة واألشــرطة
ذات األلــوان الزاهيــة الكرســتالية واإلعالنــات
الضوئيــة الملونــة وألعــاب بابــا نؤيــل فــي واجهــات
المحــال التجاريــة فتبــدو عينــكاوة كانهــا عــروس

عام آخر ....
والحزن يرافقنا

ريم البازي
عام آخر والحزن يرافقنا
عام جديد واإلبتسامة تخفت على شفاهنا
عام  ...وعام ،وال تهنئة فيه
هل أقول :وأنتم بخير؟
والفرح مفقود من شوارعنا
هل أقول :أيامكم أفراح؟
وال فرح...
فمن إغتال فرحنا؟
من وزع السواد على شوارعنا؟
من أسكت ترانيم المالئكة من كنائسنا؟
من  ....من  ......من ؟؟؟؟
ومن أيضا ودموع الجيران تفضح فرحي
وصمت األطفال
وآهات األمهات
والسالم المغلف بال عودة
يا رب  ...طهرنا من كل األدران
يا رب  ....إحمنا من شر األشرار
يا رب  ....إسقي العطاشى وأشبع الجوعى
يا رب  ....إذا نسيتنا ،فنحن ال ننساك
يا رب ،مبارك إسمك

وميض متي إقليمس
كيف للوجع أن يضحك
وأنا مهجر بين المهجرين
بين طرق أوديتها مهجورة
فــي ليلــة زفافهــا ويجتمــع الرجــال والنســاء
واالطفــال ليلــة العيــد امــام الكنيســة وهــم يرتــدون
أحلــى مالديهــم مــن ألبســة ومجوهــرات ويرقصــون
ويغنــون وتعــزف األنغــام الموســيقية ومــن بعدهــا
يجوبــون الشــوارع واالزقــة ثــم يعــود الجميــع الــى
الكنيســة لحضــور قــداس منتصــف الليــل ويشــعلون
النــار أمــام الكنيســة لتاكيــد أن المســيح أتــى إلــى
العالــم وغمــر البشــر بنــوره ،وفــي نهايــة القــداس
يــوزع الخبــز علــى الجميــع وياخــذ كل شــخص
قطعــة إبتهاجــا بهــذا اليــوم.،
إن المســيحية إذ تمثــل جــزءا كبيــرا مــن
فسيفســاء الثقافــة المتنوعــة فــي العــراق ،حيــث
يوجــد هنــا أقــدم االثــار المســيحية،مع التراتيــل
التــي إنتشــرت فــي القــرن الثانــي الميــادي فــي
جميــع أنحــاء المنطقــة ،وإســتطاع الســكان لقــرون
عديــدة الحفــاظ علــى وجودهــم كمســيحيين فــي
بيئــة إســامية ،إذ تعــود أكثــر هــذه التجمعــات
المســيحية إلــى عهــود قديمــة لكونهــم هــم ســكان
المنطقــة األصليون،أمــا الكنائــس فــا تــزال تســتخدم
اللغــة الســريانية بشــكل يومــي فــي القــداس اإللهــي
وعــدد مــن التراتيــل والصلــوات األخــرى ..بعــد
هــذا تعربــت معظمهــا ونتــج عــن ذلــك ثقافــة
مســيحية ناطقــة باللغــة العربية..أمــا الكنائــس فهــي
الكنائــس الشــرقية األصليــة البيزنطيــة والشــرقية
والقبطيــة واألرمنيــة ليــس فــي بلدنــا فحســب بــل

فــي مصــر ولبنــان واألردن وســوريا وكل البلــدان
العربيــة وقــد أنتجــت كل كنيســة طقوســا خاصــة
بهــا وجميعهــا تقــام بكلتــا اللغتيــن العربيــة واحــد
اللغــات القديمــة المتواجــدة فــي المنطقــة مثــل
القبطيــة واآلراميــة واليونانيــة التــي كانــت لفتــرة لغــة
الثقافــة القديمة..وثقافــة المســيحيون هــي عبــارة عــن
مزيــج مــن الثقافــات العربيــة والغربيــة ويســتطيعون
إســتيعاب الثقافتيــن .وعلــى مــر الزمــن كان لهــم
الــدور الحاســم فــي تطويــر المســرح والســينما
والموســيقى واألدب والفنــون التشــكيلية األخــرى،
كانــوا منفتحيــن علــى كل الثقافــات فــي العالــم
حتــى أن دورهــم الثقافــي تغلــب علــى دورهــم فــي
المشــهد السياســي ...عاشــوا بســام مــع المســلمين
ولديهــم ثقافــة مشــتركة وتاريــخ مشــترك..واليوم إذ
يتعــرض المســيحيون إلــى الضغوطــات والتهجيــر
مــن قبــل اإلســام المتطــرف وبســبب تنامــي القــوى
األصوليــة وإزديــاد العنــف وعــدم الفصــل بيــن
الديــن والدولــة مــا أدى إلــى هجــرة الكثيــر مــن
المســيحيون هربــا مــن العنــف المتزايــد فــي المنطقــة
ولــم يبــق إال كبــار الســن ..لــذا ندعــو ونناشــد
قــوى الســام فــي العالــم إلــى إيقــاف تلــك الهجــرة
وإيجــاد الحلــول مــن أجــل الحفــاظ علــى مكــون
أساســي مــن مكونــات البنيــة العراقيــة وليكــن العــام
الجديــد  2016عــام مكلــل باإلنتصــارات لــكل
العراقييــن.

إفتتاح أول سوق خاص بالنساء في اربيل

افتتــح اول ســوق
خــاص بالنســاء فــي
اقليــم كوردســتان بمدينة
اربيــل ،بمهرجــان تضمــن
اطــاق االلعــاب الناريــة،
وعرض الزيــاء العرائس،
وهــو ســوق داون تــاون،
الــذي يهــدف الــى
توفيــر فــرص العمــل
للنســاء.
وقــال المشــرف
علــى المشــروع ،احســان زنكنــة“ ،يهــدف داون
تــاون اربيــل ،و الســوق الخــاص بالنســاء ،الــى
توفيــر فــرص عمــل لـــ  20الــف فتــاة فــي
هــذه المنطقــة ،ولتخفيــف العــبء عــن كاهــل
حكومــة اقليــم كوردســتان”.
وعلــى الرغــم مــن ان الســوق خــاص
بالنســاء ،اال ان المشــهد كان معاكســا ،حيــث
كانــت مشــاركة النســاء فــي اول يــوم مــن
المهرجــان اقــل مــن الرجــال.

أنا وجهك..
لكن ماذا أنفع؟
بعد المساء إبتعدت
وفوق رأسي قنابل تنفجر
******
أنت يا من إحتضنت
ماليين مؤلفة في زمن الهجرة..
كنت أرسم في الحديقة لوحة
جاءني خبر بالرحيل فجأة..
إلى أين؟ ..أين نتوجه؟..
قلت بعيدا حيث الجبال نتسلق
تاركين أشجار البرتقال تشتعل
من حرارة آب تتنهد
وورود الياسمين تبكي
لما ال تسعفيني فأنا أموت
في سواقي شوارعك
وال صورة كمثلها ترسم
تركتك وحدك واألشباح
يلعبون في المالعب
يبحثون في األزقة
يبعثرون في أكفان صدور الموتى
وشخير العيد يعزف
حبك ترتيلة ال تنتهي
وكنائس فارغة تشغلها
آهات الصالحين والقديسين
وفوق غيمة عذراء تزف لنا البشرى
بفرح وبكاء
لذلك ..ال تخافوا فأنا معكم
حتى وإن تهدمت كنائسنا

وقالــت ســكرتيرة اتحــاد نســاء كوردســتان،
فيــان ســليمان ،ان “هــذا النــوع مــن المشــاريع
مهــم جــدا ،كخطــوة اولــى لخــروج النســاء،
والتوجــه الــى قطــاع التجــارة والتســويق ،ان
هــذا يوفــر فــرص عمــل متســاوية للنســاء”.
لــم يكــن فــي اقليــم كوردســتان ســابقا
اي ســوق خــاص بالنســاء ،وربمــا يوفــر افتتــاح
هــذا الســوق فرصــة افضــل للنســاء اللواتــي
يرغبــن بالبيــع والشــراء هنــا.

فتبنى باإليمان وحبكم الصالح
من يستطيع إبعادنا
فالمسيح حبنا
ستبقين يا بغديدا ..شامخة فوق كل
إسم
ترفعين قدرك بين األمم
وحبك يغطينا...

القسم السرياني:
التصميم:

صالح سركيس
لــقـمــــان كــريـمــي
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كتاب (قراءة في فكر الحزب الديمقراطي الكوردستاني)
ضرورة ملحة لفهم الكورد ونضالهم..

بقلم /عبد الحميد سامي أمين

منـذ سـنوات وانا احاول جاهـدا التعرف
الـى الكـورد وتراثهـم وثقافتهـم ،وكنـت
اعمـل بجدية علـى قراءة مايمكـن الحصول
عليـه مـن هـذه الكتـب ،سـواء اكانـت
تاريخيـة ام ثقافيـة ،تتنـاول جوانـب حيـاة
القوميـة الكورديـة  ،التـي ذاع صيتها بشـكل
اكبـر مـن خلال األحـداث االخيـرة التـي
شـغلت العالـم فـي الحـرب ضـد مايسـمى
بالدولـة االسلامية (داعـش).
وكان مـن دواعـي سـروري ان احصـل
علـى نسـخة مـن كتـاب (قـراءة فـي فكـر
الحـزب الديمقراطي الكوردسـتاني ) لمؤلفه
فاضـل ميرانـي .وللحقيقـة التاريخيـة اقـول
بأنهـا المـرة االولـى التـي احصـل فيهـا على
كتـاب فكـري يخـص فكـر حـزب كوردي
يعـد مـن اعـرق األحـزاب فـي كوردسـتان
والعـراق  .فلقـد تأسـس هـذا الحـزب فـي
عـام  1946علـى يـد مصطفـى البارزانـي.
والـد رئيـس االقليـم الحالـي مسـعود
البارزانـي.

وعنـد تصفحـي لهـذا
الكتـاب (قـراءة فـي فكـر
الديمقراطـي
الحـزب
الكوردسـتاني) استوقفتني
طويلا عبـارات اإلهـداء
التـي كتبـت بلغـة ادبيـة
رشـيقة ولـم يعنونهـا
المؤلـف بانهـا اهـداء بـل
قـال فيهـا انهـا رد جميل.
ومااجمـل ان نرد الجميل
بذلـك الوفـاء الذي يتمثل
بتلـك العبـارات التـي
تشـرح النفـس عندمـا
تطالـع أولـى صفحـات
الكتـاب .وسـرعان مـا
شـدني الكتـاب فـي
أسـطره االولى في مقدمة
الكتـاب الـذي يتحـدث
فيـه المؤلف عـن الكورد
ونضالهـم وعـن ضـرورة
تأليـف هـذا الكتـاب
وعـن الفـرق بيـن اللغـة
الشـفاهية واللغـة الكتابيـة
 .وهـذا كان حاصـل قـراءات المؤلـف فـي
الكتـب ممـا جعلـه يـدون فكـره فـي كتاب
يضـم بيـن دفتيـه الكثيـر عـن هـذا الحـزب
ونضالـه مسـتندا الـى العديـد مـن النظريـات
السياسـية فـي العالـم .امـا الحقيقـة الثانيـة
التـي اريـد التصريـح بها ؛ وهـي انني قرأت
سـابقا كتبـا تتنـاول األحـزاب ولكننـي لـم
اعثـر فيهـا علـى هـذه اللغـة الشـيقة واألدبيـة
المميـزة للكتـاب.
لـم يكـن الكتـاب بالنسـبة لي مجـرد مئة
صفحـة اطالـع فيهـا فكـر حـزب كـوردي،
بـل انـه كان غوصـا فـي ادق تفاصيـل
أسـس تشـكيل هـذا الحـزب ومـا يتضمنـه
مـن مبـادئ عمـل عليهـا مؤسسـوه ،ومازالوا
يتبعـون تلـك المدرسـة التـي يسـمونها
بمدرسـة البارزانـي الخالـد.
فلقـد ولـد هـذا الحزب فـي ظل ظروف
معقـدة دوليـة ومحليـة واقليميـة  ،فضلا عن
تكوينـات الشـعب العراقي الـذي يتكون من
العديـد مـن الطوائـف واألديـان والقوميـات
واألقليات .

و اسـتطاع هـذا الحـزب كمـا يقـول
مؤلـف الكتـاب -ان يضمهـم تحـت رايته،دون ان يفضـل احدهـم على االخر بل كان
يعتبـر كال منهـم جـزءا اليتجـزأ مـن شـعب
كوردسـتان.
اتذكـر اننـي تحدثـت مـرة عـن الحـزب
الديمقراطـي الكوردسـتاني مـع صديـق لـي
وهـو كـوردي مـن تركيـا ،وكنـت حينهـا
اجهـل الكثيـر مـن التفاصيـل عـن هـذا
الحـزب العريـق ،فأخبرنـي صديقـي بان هذا
الحـزب عشـائري وحسـب!
اال اننـي بعـد تصفحـي لكتـاب فاضـل
ميرانـي سـأقول لذلـك الصديـق الكـوردي،
بـأن يسـرع لقـراءة هـذا الكتـاب القيـم الن
مؤلفـه فاضـل ميرانـي عـرف كيـف يوفـق
بيـن الحـزب والعشـائرية بأسـلوب مقنـع
وسـلس كـون المجتمـع العراقـي ذو طبيعـة
عشـائرية ،ولكـون العشـائرية كانـت فـي
خدمـة الحـزب وليـس العكـس ،وهـذا هـو
سـر نجـاح الحـزب.
كمـا أن المؤلـف نجـح في إعطـاء أمثلة
مقنعـة فـي كتابه كما في موضوع االنشـقاق
الحزبـي ومثـال المجدفيـن .كمـا ان الكاتب
لـم يغفـل دور الشـباب وحماسـتهم ألنهـم
هم المسـتقبل.
بقـي ان اقـول بـأن الكتـاب غنـي جـدا
فـي فكـره وطريقـة عرضـه وتناولـه لحـزب
طالمـا ناضـل مـن اجـل الشـعب الكـوردي
فـي ان يكـون لهم دولة .كيـف ال والكورد
يتجـاوز عددهـم الثالثـون مليـون نسـمة
والتضمهـم دولـة فـي حيـن نجـد بـأن هناك
ثالثـة مالييـن نسـمة أقيمـت لهـم دولـة!
نحـن العـرب بحاجة الى ان نعرف الكثير
عـن الكـورد لكـي نفهـم نضالهـم في سـبيل
حقوقهـم مـن اجل ارضهم ولغتهـم وثقافتهم
التـي تختلـف عـن الثقافـة واللغـة والتـراث
العربـي .ونحتـاج ايضـا الـى كتـب تعرفنـا
بهـم اكثـر ،وقـد كان كتـاب فاضـل ميرانـي
جسـرا بيـن القوميتين الكورديـة والعربية بلغة
مميـزة تتجنـب الوصـف التاريخـي الممـل
وتنتصـر للغـة الفكر بأسـلوب السـهل الممتنع
الـذي يتناسـب مع كل االعمـار والفئات في
المجتمـع .ونحـن بانتظار المزيـد من الكاتب
فاضـل ميراني.
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أبو السينات الشوره جي

كتابة :نمرود قاشا
حكمت حنا الشوره جي ،ونسميه تحببا (حمدون)
جار قديم فيه الطيبة والوفاء وجمال الخلق عناوين
ال تغادره ،ظروف التهجير القسري جعلتنا ال نلتقي
اال مصادفة ،وهذه المصادفة كانت مع احدى
جوالتي مع جاري الطيب االخر( جورج عرب)
الذي كان ظلي او كنت ظله في شباب غادرنا
سريعا .
حمدون  ...افتقدنه ،كما فقدنا كل اعزائنا بعد
(جحيم) السادس من اب  ... 2014أجبرنا ان نجزء
اصدقائنا وعوائلنا الى قواطع تختار ،او تجبر ان
تختار (ملجيء) لها يوازي قياساتها .
مقابل كنيسة مار يوحنان في عنكاوة،التقيته يسير
بال اتجاه مثلي ،فقد فقدنا بوصالتنا في غفلة من
الزمن ،او في زمن عاهر.
وكما يسلم البغدادي على صديقه المصري
(بالحضن) :مين  ...حسنين ،اخوية ،صدك  ...جذب.
بهذه الطريقة سلمت على حمدون الطيب ،ابو
ساندي .
 كيف حال السينات – يا حمدون  -؟ هل اغلقتملفهم ،كما اجبرنا ان نغلق ونعلق كل ملفاتنا ،بعد
ان لعن داعش اجداد اجدادنا ،وحولنا ( سنافر )
تشم رائحة لجان االغاثة وهي توزع المقسوم .
 ههههههههه جاءت عفوية من القلب واعقبهاباخرى اقوي ههههههههههه ااااااااااااااااه يا نمر .....
هذا هو حالنا ،كيف حال النواطير ؟ وكيف حالكم
انتم ؟
 النواطير يا حمدون ( طي .....وها ) كما ( طي.....ونا ) نحن !!!!!
 نعم  ....نعم يا نمر( ويقصد بها نمرود ) ،،،،كلنافي الهوا سوا .
والسينات ( جمع حرف السين ) ما قصتها  ..كلنا
نحلم ان يكون لنا ممالك ،حلم ،او احالم اليقظة
...وعنما يسير الزمن بغير ما تشتهي سفننا ،نحاول
ان نخلق ممالك النفسنا حتى ولو كانت وهمية
او كارتونية  ..وحمدون ،والنه طيب ،وال يريد
ان يزاحم احدا على مملكته ،اختار حرف السين
ليكون ملكا له ،ويسمي نفسه ابو السينات وملكها.
ومذ شكل هذه الملكة بوالدة ابنه البكر ساندي
ولي عهده توالت علية بقية منتسبي المملكة :
ساندي ،سيمون ،سوالف ،سونيا ،سولين ،سنتيا،
ستافرو ،سيدرا ،ستيف ،سومر .
هذه هي ملكة ابو ساندي  ...اليس من حقه ان
يكون ملكا عليها بدون منازع .
وعنما تقدم من يخطب ابنته وهو يحمل جواز
عبور ،ومن حقه ان يدخل المملكة بدون اية
معوقات  ..ضحك ( حكمت حنا الشور ه جي )
ملئء رئتيه  ...خذها يا (( سلوان )) فانت منا وبين
ومن عدنا.....
وردة لك اخي الرائع والطيب والصافي حمدون ...

