
جريدة اسبوعية سياسية ثقافية عامة مستقلة         المقاالت واآلراء ال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما تمثل آراء اصحابها 

صاحب اإلمتياز ورئيس التحرير:

السنة الثالثة - العدد 44 - األحد 10 نيسان 2016

nawzad_hakim@yahoo.com

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

نوزاد بولص الحكيم

للمشاركة واإلتصال تابعونا على الموقع االلكتروني:

بيان منظمة سورايا بمناسبة األول من 
نيسان )رأس السنة البابلية األشورية(

مـن  األول  فـي  شـعبنا  أبنـاء  يحتفـل 
نيسـان مـن كل عـام برأس السـنة البابلية 
األعيـاد  أقـدم  أحـد  كونـه  األشـورية 
فـي  تمـارس  كانـت  التـي  والشـعائر 
العـراق القديـم مـن أور الـى بابل وأكد 
ولكـش وأشـور ونمـرود ، فـي العصـور 

البابليـة واألشـورية القديمـة وأسـتمرت 
الـى يومنـا هـذا .

واليـوم اذ نحتفـل بهذه المناسـبة القومية 
)سـورايا(  شـعبنا  أبنـاء  كافـة  ندعـوا 
الـى   ، االشـوري  السـرياني  الكلدانـي 
الوحـدة والتجـدد و تراصـف الصفـوف 
وتطلعـات  أهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن 
كوردسـتان  واقليـم  العـراق  فـي  شـعبنا 

مـن  المزيـد  نحـو  قدمـا  والمضـي   ،
المكتسـبات القوميـة التـي يسـتحقها فـي 
بـاد بيـن النهريـن ، بعيـدا عـن التحزب 
والتـي  األخريـن  ومحاربـة  والتقوقـع 
بـدت واضحـة هـذه االيـام بيـن فصائـل 

القوميـة. شـعبنا  وتنظيمـات 
عـن  بالدفـاع  مطالبيـن  نحـن  واليـوم 
والعـودة  العـراق  فـي  شـعبنا  حقـوق 

السـريعة للمهجريـن قسـرا الـى ديارهـم 
التـي أفتقدوهـا فـي سـهل نينـوى و تـم 
أحتالهـا مـن قبـل قـوى الشـر والظـام 
دولـة الخافة األسـامية )داعـش ( التي 
أقترفـت وتقتـرف الجرائـم البشـعة بحق 
شـعبنا والمكونات األخـرى ،كما نطالب 
بتقديـم التعويضـات االزمـة لهـا وإعـادة 
إعمارهـا فيمـا بعـد والتي مازالـت تفتقد 

الـى أبسـط مقومـات العيـش الرغيـد .
المجتمـع  نطالـب  الوقـت  نفـس  وفـي 
الازمـة  المسـاعدات  تقديـم  الدولـي 
قضيتـه  ودرج   ، المهجـر  شـعبنا  ألبنـاء 
لمـا  الجماعيـة  اإلبـادة  ومأسـاته ضمـن 
وقتـل  دماروتهجيـر  مـن  اليـه  تعـرض 
الدينيـة  وسـلب ممتلكاتـه علـى هويتـه 
المناسـبة  الضمانـات  وتقديـم  والقوميـة 
للعـودة السـريعة ونيـل حقوقـه التاريخية 
وبحمايـة  لـه  أمنـة  منطقـة  إقامـة  فـي 
دوليـة كـي يسـتطيع العيـش مـن جديد 
نينـوى  سـهل  فـي  وبلداتـه  مدنـه  فـي 
تحـت  المنطقـة  هـذه  التكـون  وأن   ،
رحمـة الصراعـات السياسـية بيـن الكتل 
السياسـية العراقيـة ، وأن تـدار مـن قبـل 
مصيرهـا  تقريـر  فـي  وحقهـا  أبنائهـا 
التـي  الدوليـة  األتفاقـات  بموجـب 

تراعـى فيهـا حقـوق األنسـان ، وكلنـا 
التمتـع  فـي  الحقـوق  هـذه  بنيـل  أمـل 
 35 المـادة  بموجـب  الذاتـي  بالحكـم 
مـن مسـودة دسـتور أقليم كوردسـتان ، 
حتـى يتمكـن شـعبنا مـن فـرض أرادتـه 
الحـرة والتعايش المشـترك مع الشـعوب 
بالسـلم  كوردسـتان  فـي  األخـرى 

. والديمقراطيـة  والحريـة 
خطابنـا  بوحـدة  جميعـا  لنتكاتـف 
السياسـي والقومـي لنيـل هـذه الحقوق، 
كمـا نطالـب مجلـس النـواب العراقـي 
يـوم  بتحديـد  الفيدراليـة  والحكومـة 
االول مـن نيسـان عيـدا وطنيـا للعراقيين 
القديـم  التاريـخ  يمثـل  النـه  جميعـا 
بيـن  بـاد  ألبنـاء  العريقـة  للحضـارات 

لنهريـن.  ا
الـى  الحـارة  بتهانينـا  نتقـدم  وأخيـرا 
أبنـاء شـعبنا بمناسـبة رأس السـنة البابلية 
أمانـي  بتحقيـق  أمـل  وكلنـا  األشـورية 
نحـو  األمـام  والـى   ، وحقوقـه  شـعبنا 
مسـتقبل أفضـل يعيشـه بلدنـا ومنطقتنـا 
وكل عـام وشـعبنا ووطننـا بالـف خيـر.

منظمة سـورايا للثقافة واإلعام 
اربيل / عنكاوا 
2016 / 3 / 31

لنجعل من )أكيتو ( رمزا للوحدة والتجدد
تحرير مناطق شعبنا وتقديم الضمانات الالزمة لها للعودة السريعة هي أولى األوليات

عقد أساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق 
مار  البطريرك  غبطة  برئاسة  إجتماعا 
الثاثاء  صباح  ساكو،  روفائيل  لويس 
الصيفي  البطريركية  مقر  في   2016/4/5
مستجدات  وبحثوا  عنكاوا/أربيل.  ببلدة 
السيما  والمنطقة،  العراق  في  األوضاع 
الوطن  في  العراقيين  المسيحيين  واقع 
االجتماع  عن  وصدر  الجوار،  ودول 

البيان االتي:
الكلدانية  الكنيسة  بطريرك  يعرب 
وأساقفتها في العراق، عن اعتزازهم بما 
حققه الجيش العراقي والبيشمركه وقوات 
العشائر، من تقدم  الشعبي وأبناء  الحشد 
يعرف  ما  ضد  الحرب  في  وانتصارات 
بتنظيم داعش االرهابي وتحريرهم لمدن 
أن  الله  ونسأل  عديدة،  وبلدات  وقرى 
الموصل  بتحرير  االنتصارات  هذه  يتوج 
التراب  وكامل  نينوى  سهل  وبلدات 
العراقي، ويمنح الرحمة للشهداء والشفاء 
العاجل للجرحى. ونعلن دعمنا وتضامننا 
قسرا،  والمهجرين  النازحين  مايين  مع 
آملين أن تنتهي معاناتهم في أسرع وقت 
ويعيشوا  مناطقهم  إلى  ليعودوا  ممكن، 

فيها بحرية وكرامة وسام.
والتدهور  المالي  الفساد  إستشراء  إن   .1
االقتصادي الحاد فرضا تداعيات خطيرة 
على الحالة المعيشية لشريحة واسعة من 
الدخل  محدودي  السيما  المواطنين، 
عن  فضا  وسواهم،  الدولة  موظفي  من 
عند  يعيشون  ممن  يسيرة  غير  أعداد 
يمكن  أو دونه، وما  الفقر  مستوى خط 

الوضع  على  تبعات  من  ذلك  يخلفه  أن 
في العراق، وأمنه على وجه الخصوص. 
لذا  بالغا،  قلقا  لدينا  تثير  أمور  كلها 
المرجعيات  أصوات  إلى  صوتنا  نضم 
اإلسامية الرشيدة في الدعوة إلى العمل 
الخدمات  وتوفير  األمن  توطيد  على 
االجتماعية  العدالة  وضمان  األساسية 
والتخلي  اإلنسان،  حقوق  واحترام 
الشخصية  والمكاسب  االمتيازات  عن 
دعمنا  مؤكدين  والحزبية،  والفئوية 
باإلصاح  العراقيين  المواطنين  لمطالبة 
فصله  يمكن  ال  ملحا  أمرا  غدا  الذي 
وطنية  مصالحة  تحقيق  في  اإلسراع  عن 
سياسية  شراكة  وإقامة  وشاملة  صادقة 
الطائفية  المحاصصة  عن  بعيدا  حقيقية 

والمحسوبية بكل أشكالها.
الوقت  في  يكون،  ما  أحوج  2.العراق 
الراهن، إلى إدارة سياسية تتسم بالحكمة 
الوطن  مصلحة  على  والحرص  والفطنة 
لدولة  رصينا  نموذجا  فتقدم  والمواطن، 
العدالة  تتحقق  حيث  الكاملة،  المواطنة 
اليوم  بلدنا يقف  والمساواة.  االجتماعية، 
منعطفا  ويعيش  خطير  طرق  مفترق  عند 
معه  التعاطي  من  بد  ال  مفصليا  تاريخيا 
على  تفرض  القائمة  فالفرصة  بحكمة، 
عدم  في  تاريخية  مسؤولية  الجميع 
الوزاري  التغيير  يبشر  قد  إهدارها. 
مع  لإلصاح،  كبداية  بالخير،  المزمع 
الحقيقي  اإلصاح  بأن  الوطيدة  قناعتنا 
يبدأ بتغيير القلب وتحرير الفكر وانعتاق 
الروح، مطالبين، في الوقت عينه، رئيس 

أمام  خطابه  في  أكد  الذي  الوزراء 
على   2016/3/31 يوم  النواب  مجلس 
التشكيلة  في  كافة  المكونات  إشراك 
المسيحيين  بإشراك  الجديدة،  الوزارية 

فيها.
المسيحيين  أبنائنا  أوضاع  يخص  3.فيما 
وقوفنا  نؤكد  األوجه،  متعددة  ومعاناتهم 
التي  العصيبة  الظروف  هذه  في  معهم 
يعيشون فيها جلجلتهم اليومية على رجاء 
والصمود  الصبر  الى  وندعوهم  القيامة. 
العشوائية  الهجرة  وراء  االنجرار  وعدم 

والداعين اليها!
مساندتهم  ضرورة  على  دعوتنا  ونجدد 
حقوقهم  عن  والدفاع  ودعمهم 

من  اآلخرين  مع  متساوين  كمواطنين 
ضرورة  على  ونؤكد  الوطن.  أبناء 
الموحدة  البطاقة  قانون  في  النظر  إعادة 
بالقاصرين  المتعلقة  الجزئية  خصوصا 
أهمية  على  مؤكدين  الدينية،  والتبعية 
تغييرها. ونشدد مرة أخرى على ضرورة 
وممتلكاتهم  المسيحيين  بيوت  حماية 
ووقف االستحواذ عليها دون وجه حق، 
أصحابها  إلى  إلعادتها  يلزم  ما  واتخاذ 
القانونية  اإلجراءات  عبر  الشرعيين 

األصولية الحازمة.
المسيحيين من  السياسيين  ندعو  وهنا   .4
والتنظيمات  األحزاب  ومسؤولي  نواب 
وتوحيد  الصفوف  رص  الى  السياسية 

كفريق  والعمل  والموقف  الخطاب 
متفاعلين  متعاونين  واحد،  سياسي 
والمسؤولين  السياسيين  إخوتهم  مع 
برؤية  الخروج  أجل  من  اآلخرين، 
فاعلة  خطوات  وتبني  حكيمة،  واضحة، 
على  والحفاظ  المشترك  العيش  لتعزيز 
والسلم  االجتماعي  النسيج  تماسك 
المنشودة.  اإلصاحات  وتحقيق  األهلي 
مواجهة  دون  األزمات  من  مخرج  فا 
وقوة  شجاعة  بكل  المزمنة  مشكاتنا 

وحزم.
يحمي  أن  تعالى  الله  نسأل  الختام  في 
العراق والعراقيين من كل مكروه، لينعم 

الجميع فيه بالسام واالستقرار.

بيان إجتماع رؤساء أساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق يدعوا الى رص الصفوف وتوحيد الخطاب السياسي
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منظمة سورايا ترفع شكوى رسمية على إدارة ماكسي مول في عنكاوا عن طريق 
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان الى اإلدعاء العام في إقليم كوردستان

سورايا - خاص/ عنكاوا مقبلة إلستقبال أعياد القيامة المجيدة 
وعيد الفصح وعلى غفلة وأثناء قدوم أحد العوائل الى ماكسي 
مقابل  مزدحمة  منطقة  وفي  البلدة  وسط  في  يقع  الذي  مول 
مزار إيليا، رأت امرأة عنكاوية بوجود حذاء في أحد صاالت 
البيع ويوجد على أسفل الحذاء أشارة الصليب المقدس اقدس 
وضجرها  إنزعاجها  الى  أدى  مم  المسيحية،  الديانة  مقدسات 
وبعصبية خاطبت العمال عن سبب وجود هذه األحذية وصرخت 

في وجوههم.
التي  والحادثة  بالخبر  الناس  لسماع  األولى  اللحظة  هذه كانت 
أهين بها الصليب المقدس في عقر البلدة المسيحية مما عكس 
الشرطة  تبليغ  وتم  الشباب  لدى  واألندهاش  الهلع  من  حالة 
واألسايش وحضرت قوات األسايش للموقع وطوقت الموضوع 

بشكل سريع عن طريق اإلتصال بإدارة المول والتدخل إلنقاذ 
الموقف.

وكانت لمنظمة سورايا للثقافة واإلعام متابعة سريعة للموضوع 
في متابعة الفروع األخرى للمول في أربيل ودهوك وكركوك، 
حيث أتضح أن األحذية التي تهين الصليب فقط موجودة في 
عنكاوا وعرضت في ماكسي مول المقابل لمزار مار إيليا وهذا 

يعتبر إنتهاك صارخ بحقوق التعايش والتأخي في كوردستان.
الحادثة  حول  بيان  أصدرت  وبعدها  الملف  سورايا  وتابعت 
وضحت الصورة الحقيقية للموضوع وتم رفع شكوى على إدارة 
عن  العام  اإلدعاء  الى  اإلنتهاك  مسؤولية  يتحمل  الذي  المول 

طريق الهيئة المستقلة لحقوق األنسان.
نص البيان والشكوى..

برد فعل فوري من قبل سيادة المطران مار 
بشار متي وردة والسيد جال حبيب مدير 
السيد سردار  ناحية عنكاوا وبالتنسيق مع 
اتاف  تم  عنكاوا  في  االسايش  وقوات 
كان  الذي  )حذاء  مول  ماكسي  بضاعة 

محفرا على أسفله عامة الصليب(. 
بعد ان تم عرض حذاء محفور أسفله عامة 
الصليب في أحد متاجر ماكسي مول في 
عنكاوا وتم كشف الحالة من قبل مواطنة 
من اهالي البلدة اثناء تسوقها من ماكسي 
و  المول  ادارة  إخبار  تم  أن  وبعد  مول 

ما  سرعان  والكنيسة  عنكاوا  ناحية  مدير 
في  كبير  صدى  وأخذ  الموضوع  تطور 
وسائل تواصل االجتماعي واستنكار واسع 
وفي صباح  عنكاوا  بلدة  أهالي  قبل  من 
يوم الخميس 2016/3/24 استدعى السيد 
مديرية  الى  المول  إدارة  حبيب  جال 
بحضور  الحادث  مابساة  لمعرفة  الناحية 
مدير أسايش عنكاوا السيد سردار هرمز 
وفي تصريح له ذكر السيد جال حبيب 
مدير ناحية عنكاوا انه تم حرق البضاعة 
اسايش  مدير  بحضور  المحل  واقفال 

عنكاوا و ممثلين عن شركة ماكسي يوم 
الخميس 2016/3/24 وأكد أنه مثل هكذا 
تصرفات غير مسموح بها في عنكاوا مدينة 
التأخي والسام وخصوصا في مثل هذه 
الضروف الحساسة التي تمر بها المنطقة 
حساسة حل هذه المساءل بعقانية وضبط 
المسيح  السيد  رسالة  أن  وحيث  النفس 
الوقت نفسه  العنف والقسوة وفي  ليست 
لن نقبل المزايدات من احد، وشكر السيد 
جال حبيب جهود سيادة المطران بشار 
متي وردة على متابعته المستمرة للحادثة 
السيد  طمأن  كما  المستمرة  واتصاالته 

جال اهالي عنكاوا قائا باننا سوف نبلغ 
في كوردستان  الخارجية  العاقات  دائرة 
والجهات المختصة لعدم تكرار مثل هكذا 
البضائع  دخول  مراقبة  يتم  وان  حاالت 
هذه  ابارك  ان  أحب  النهاية  وفي  أكثر 

األيام واألعياد على أهالي عنكاوا 
مول  ماكسي  شركة  ممثل  وتحدث 
دخلت  البضاعة  ان  عنكاوا  فرع  ومدير 
وكانت   2016/3/21 يوم  مساء  المخازن 
وبطبيعة  االحذية  قرابة 700 كارتون من 
فقط،ونؤكد  البضاعة  بتسعير  نقوم  عملنا 
للجميع لم يكن لدينا اي علم مسبق عن 

بجمع  قمنا  تبليغنا  تم  ان  وبعد  البضاعة 
120 كارتون من هذا النوع من االحذية 
وهذا كل ما موجود في مخازننا من هذه 
البضاعة واليوم نحن هنا في إدارة ناحية 
من  واالعتذار  البضاعة  لحرق  عنكاوا 
الناحية  وإدارة  والكنيسة  المطران  سيادة 
وجميع أهالي عنكاوا والمسيحيين ونؤكد 
لم تكن مقصودة و  الحادثة  أن  للجميع 
سوف نغلق المول مراعاة لمشاعر اخواننا 
لهم  ونتمنى  عنكاوا  واهالي  المسيحيين 

أعياد مباركة.
إعام ناحية عنكاوا

للثقافـة  سـورايا  منظمـة  فـي  نحـن 
واإلعـام منـذ اللحظـة األولـى لسـماعنا 
خبـر عـرض األحذية التـي تهين الصليب 
المقـدس أحد أقدس المقدسـات للديانة 
المسـيحية فـي العالـم وفـي بلـدة يعيـش 
السـنين  أالف  منـذ  المسـيحيون  فيهـا 
الـى جانـب أخوانهـم المسـلمين بالمحبة 
والسـام،حيث لن نسـمع ولم نشاهد هذه 
التصرفـات الغريبـة والبعيـدة عـن أخاق 
فرقنـا  متابعـة  وبعـد  شـعب كوردسـتان، 
بلـدة  فـي  وخاصـة  للموضـوع  الخاصـة 
عنـكاوا ومقارنـة مـع العـروض األخـرى 
أسـتتنجنا  أربيـل  فـي  المـول  لنفـس 
عـدم وجـود هـذا العـرض فـي األماكـن 
لفرعـي  الوقـت  نفـس  فـي  األخـرى 
لمحـات  كركـوك  وطريـق  شـورش 
)ماكسـي مـول( لم ناحـظ وجود عامة 
تمـت  األحذية،حيـث  علـى  الصليـب 

المتابعـة مـن قبلنـا بشـكل دقيـق.

والجهـات  شـعبنا  أبنـاء  ندعـو  هنـا  مـن 
الموضـوع بشـكل  المعنيـة بمتابعـة هـذا 
الحـادث  هـذا  أسـباب  ومعرفـة  جـدي 
فاضحـا  وخرقـا  تجـاوزا  يعتبـر  الـذي 

كوردسـتان. فـي  السـلمي  للتعايـش 
 كمـا نطالـب حكـو مـة األقليـم والقيادة 
السياسـية لشعب كوردسـتان عدم التفرط 
بالتعايـش الموجدو فـي االقليم، ألن هذا 
الحـدث يسـبب أحراجـا للحكومة اذا لم 
تقـم بمحاسـبة مرتكبـي ومنفـذي هـذه 
الجريمـة المقصـودة في بلـدة عنكاوا من 

قبـل المسـؤولين على المـول المذكور.
عـدم  شـعبنا  مؤسسـات  وندعـو  كمـا   
القبـول بعدم معرفة األسـباب والسـكوت 
إدارة  ضـد  الشـكوى  وتقديـم  عليهـا 
)ماكسـي مـول( فـي أربيـل كـي يتخـذ 
القانـون مجـراه فـي فضـح ومحاسـبة من 
قـام بتوزيـع وإدخـال مثـل هـذه البظائـع 
تعتبـر  التـي  كوردسـتان  أسـواق  الـى 

المنطقـة. فـي  للتعايـش  نموذجـا 
وأخيـرا نحـن فـي منظمـة سـورايا للثقافة 
عبـر   الشـكوى  هـذه  نقـدم  واإلعـام 
للنظـر  األقليـم  محاكـم  الـى  اإلعـام 
بهـا قانونيـا كمـا نطالـب رئاسـة األقليـم 
والرئيـس مسـعود بارزانـي بمتابعـة هـذا 
مـرة  اليتكـرر  كـي  الخطيـر  الموضـوع 

ثانيـة.
كمـا نطالب حكومـة األقليم ومؤسسـاتها 
هـذا  فـي مابسـات  بالتحقيـق  القضائيـة 
قيـادة  بـأن  ثقـة  ونحـن كلنـا  الحـادث، 
األقليـم التقبـل بمثـل هـذه األنتهـاكات 
فـي  والسـلمي  الدينـي  التعايـش  بحـق 

كوردسـتان.
األجتماعـي  السـلم  اجـل  مـن  بيـد  يـدا 
شـكرنا  خالـص  مـع  التعايـش..  وتعزيـز 

للجميـع  وتقديرنـا 
نوزاد  بولص حنا 

رئيس منظمة سورايا للثقافة واإلعام

هل عرض األحذية في ماكسي مول لم يكن مقصودا 

توضيح من قبل إدارة ناحية عنكاوا
إدارة شركة ماكسي مول تعتذر وتحرق بضاعتها 
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سورايا- متابعة/ بحضور جماهيري واسع 
وبمشاركة ممثلي االحزاب والمؤسسات 
المدني  المجتمع  ومنظمات  القومية 
مراسيم  بدأت  شعبنا  وسياسي  ومثقفي 
أبو  الراحل  الفقيد  روح  على  األربعينية 
جنان بالوقوف دقيقة صمت على أرواح 
الكلمات  من  عدد  قدمت  ثم  الشهداء، 
والقصائد التي أشارت إلى خصال الفقيد 

ونضاله ضد الظلم والدكتاتورية.
المكتب  عضو  ألقاها  األولى  الكلمة 
السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني 
مواقف  إلى  أشارت  محمود«،  »هادي 
المناضل »عتو« التي دونها التا ريخ، ثم 
قصيدة للشاعر بطرس هرمز نباتي تغنت 
مرثية  كلمة  تبعتها  الفقيد،   بمواقف 
لرفيق دربه » شه بول فتحي  بالكوردية 
كريم« عن نضال الفقيد في السنوات قبل 
بردى  زهير  الشاعر  تبعه   ،»2003« عام 
الفقيد  خصائل  إلى  أشارت  بقصيدة 
السياسي  قدم   ثم  النضالية،  ومواقفه 
المعروف  محمود«  صوفي  »ابراهيم 
»بأبوتارا«عضو المكتب السياسي للحزب، 
كلمة أرتجالية  أشارت إلى العديد من 
وحياته،بعدها  للفقيد  النضالية  المواقف 
جنان  )ابو  عنوان  تحت  فلم  عرض  تم 
حياته  عن  يتحدث  الحرية..وداعا(  طائر 
ومسيرته النضالية وأخيرا القى فاروق حنا 
عتوشقيق الفقيد  كلمة الختام ، ولكنه لم 
يستطع إكمالها بسبب الدموع التي مألت 
عينيه، حتى أكملها عريف الحفل اليكم 

نص الكلمة:
األخوات واألخوة االعزاء

على  يوما  وثاثون  تسعة  مضى  اليوم 
)أبو  عتو   حنا  نجيب  فقدينا  رحيل 

جنان(.
استقبال  في  معنا  ومشاركتم  حضوركم 
وتوديع جثمانه ليوارى الثرى في تراب 
في  ورفاقه,  وأهله  والديه  مع  عنكاوا, 
مراسيم  حضوركم  و  مهيب  كرنفال 
ألستذكاره  معنا  التعازي.ووجودكم 
مسؤولية  حملتنا  الزخم...  بهذا  التأبيني 

كبيرة تجاهكم.
لكن  وحزن...  ألم  فراقه...  ان  صحيح 
وجودكم معنا خفف من حزننا وآالمنا 

ومنحنا الصابة في مواجهة الموقف.
مرة...  حقيقة  أنها  رغم  فقيدنا...  رحل 

لكنه سيظل معنا دوما.
رفيقي ابو جنان اليوم يشرفني أن  أقف  
أمام رفاقك وأهلك وأصدقائك ومحبيك.
وأنت  أمامك  أقف  كيف  حائر  لكنني 
وماذا  أتحدث...  كيف  بيننا...  حاضر 

أقول 
هل رحلت فعا!!... ام ماذا ؟ كا... اليوم 

قررت أن 
أقف شامخا بهامتي.

وأجمع كل قوتي... وأصرخ 
سيبقى األحمر رايتي 

ممزوجة  فرح  أنشودة  جنان..أنت  أبو 
حمامات  من  سرب  مع   بالشجن...   
بيضاء ترفرف فوق رؤسنا.. والدي ومنير 
يعقوب..ووالدتي و نادية شقيقي نبيل و 
بابلو وبشتيوان..وليلى شقيقتي وحنا عزو..
عوسمان.. كارزان..ما  المالح...  حبيب 

يعقوب..توفيق الحكيم،وآخرون 
أبو جنان حياتك سمفونية  حياة..

 في الحب با  حدود.
وتضحيات وعشق لشعبك النهريني

المعدومين  نحب  ان  علمتنا  جنان  أبو 
و  العمال  المحتاجين...من  الفقراء  ...و 

الفاحين  
وعملت بصمت ولم تجاهر بأعمالك 

 أنت رضعت من ثدي أم ممتزج حليبها 
الى   الوالد  انتمى  وأنتميت كما  بالتعب, 
أمام  تنثني  لم  ...و  الوطن  تربة  عشق 

المحن   
و أخترت طريق المتاعب والمصاعب...
للطفولة  جميل...  وطن  أجل  من 
البريئة...و العدالة..لسعادة كل الناس ولم 

تعرف الكراهية طوال حياتك   
الزعامة  في  ترغب  لم  جنان  أبو 

والمناصب والكراسي يوما. 
بل كنت دوما في النضال جنديا مقاتا 

حاما قلما ودفترا 
ضميرك  في  والعفه  الطيبة  عاشت 
موقف  صاحب  كنت  كما  ووجدانك 

اليتززع أبدا
جميلة  صفحات  فخر  بكل  تركت  و 
رفاقك  و  وأهلك  لعائلتك  ونظيفة 

وأصدقائك ومحبيك 
وأروع  أقوى  أنك  جدارة  بكل  أثبت 

رمز لنا.
صدور  تزين  ورود  وورفاقك   أنت 

األنقياء 
حضورنا الكريم 

الشكر  أقدم  العائلة  وبأسم  بأسمي 
وقفتكم  على  جميعا  لكم  واألمتنان 
النبيلة معنا ونشكر قيادة حزبنا الشيوعي 

شعبنا  وأحزاب  الكردستانية  واألحزاب 
واألباء  الحكومية  المؤسسات  وممثلي 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  الكهنة 
وأهالي عنكاوا وأربيل ورفاق وأصدقاء 

ومحبي أبو جنان.
لنا    وكل من وقف معنا والذين كتبوا 
والذين  مختلفة  وسائل  عبر  أوتحدثوا 
هاتفو وأبرقوا برحيل فقدينا, كما ونشكر 
كل الذين عملوا بتفان في تنظيم مراسيم 
واألصدقاء  الرفاق  من  والتعازي  الدفن 
واألسايش   والمرور  الشرطة  وأجهزة 
واإلعامين  اإلعام,  وسائل  ونشكركل 
الذين كتبوا عن رحيله، ونشكر صاحب 
في  األخوة  و  األكاديمي  مطعم  قاعة 
ونشكرالقنوات  الكلدانية  الثقافة  جمعية 
التي  سريويو(  عشتار،  )ريكا،  الفضائية 
التعازي  و  الدفن  مراسيم  بتغطية  قامت 
ونشكركوادرريكا  التأبيني،  والحفل 
فلم  ألنتاج  مساعدتنا  في  قاموا  الذين 
وثائقي خاص عن حياة فقدينا وكل من 

ساهم  في أقامة هذا الحفل التأبيني.
وحضر اإلحتفال أعضاء من قيادة الحزب 
األنصار  ورابطة  الكوردستاني  الشيوعي 
الى  إضافة  ورفاقه  القدامى  والبيشمركة 
وبرلمان  العراقيين  البرلمانيين  من  عدد 
أحزاب  ورؤساء  كوردستان  إقليم 
وممثلي  ورؤساء  وممثليهم،  شعبنا  أبناء 

المنظمات الثقافية والجماهيرية.
ولد الفقيد »نجيب حنا عتو«  في مدينة 
من   1944 عام  اربيل  بمحافظة  عنكاوا 

في  عاما  والده  كان  إذ  عمالية،  عائلة 
ودخل  كركوك،  بمدينة  النفط  شركة 
في  االبتدائية  الدراسة  وأكمل  المدرسة 
مدينة  في  المتوسطة  والدراسة  عنكاوا 
كركوك والثانوية في مدينة اربيل ولكنه 
الى  وذهب  فيها،  الدراسة  يكمل  لم 
احدى  في  دراسته  في  واستمر  بغداد 

االعداديات المسائية.
إزداد  يافعا  شابا  عتو  نجيب  عندما كان 
ويميل  التقدمية  لألفكار  واشتياقه  حبه 
للحزب  المنتمين  من  ويتقرب  نحوها 
قصيرة  فترة  وبعد  العراقي،  الشيوعي 
إنتمى التحاد الطلبة العام في الجمهورية 
الاحقة  السنوات  في  وأصبح  العراقية، 

مسؤوال لهذا االتحاد في مدينة عنكاوا.
عندما كان الشاب المتحمس نجيب عتو 
مدينته  في  العام  الطلبة  التحاد  مسؤوال 
نوروز  بمناسبة عيد  احتفال  اشرف على 
في مزار مريمانة الواقع حاليا داخل مطار 
قبل  من  لإلعتقال  تعرض  حيث  أربيل  
 ،1962 عام  المنطقة  في  االمن  عناصر 
السياسة،  مع  رحلته  بدأت  هنا  ومن 
الكتب  بقراءة  شغوفا  كان  السجن  وفي 
وازداد  المعرفة،  وبطلب  الموجودة 
عن  والتنقيب  والتساؤل  بالبحث  شغفه 
من  عدد  على  وتعرف  العلمية،  الحقيقة 
والشيوعيين،  واليساريين  الديمقراطيين 
التقدمية  افكارهم  ومن  منهم  واستفاد 
ولما  خبراتهم،  ومن  النيرة،  واليسارية 
لإلنتماء  جاهزا  كان  السجن  من  خرج 

الى الحزب.
الشيوعي  الحزب  الى  نجيب  انتمى 
العراقي مبكرا منذ صباه ليبدأ سفرا مجيدا 
في حزب الطبقة العاملة والكادحين، ومن 
واالستخبارات  االمن  اجهزة  بدأت  هنا 
وبدأت  تحركاته،  تراقب  العسكرية 
للتعذيب  والتعرض  واالعتقال  الماحقة 
الجسدي والنفسي، ولكن تلك الضغوط 
دائما  الصلبة، وكان  مواقفه  تثنه عن  لم 
عالية،  بروحية  ويقاوم  شجاعا  متماسكا 
وفي كل مرة يخرج من السجن، يستمر 

وباندفاع اكبر..
مسائية  اعدادية  في  طالبا  نجيب  كان 
 8 السوداء،  المؤامرة  اثناء  بغداد  في 
المتآمرين  بان  ورأى    ،1963 شباط 
الشيوعيين  عن  مكان  كل  في  يبحثون 
واستطاع  الموت،  زنزانات  الى  وسوقهم 
كركوك  مدينة  الى  والذهاب  االفات 
بالقرب من  قاعدة خورنوزان  الى  ومنها 
حيث  كفري  لقضاء  العائدة  قوالي  قرية 
والذين  الشيوعيين  من  عدد  بها  يتواجد 
نقله  ايام  وبعد  لهم،  مقر  بناء  يرومون 
وادي  في  كرد  آوه  قاعدة  الى  الحزب 
مشاكل  رفاقه  وتحمل كسائر  سماقولي، 
والمعارك  القصف  جراء  اليومية  الحزب 
مع السلطة الدموية، واالعتداءات من قبل 

بعض مسلحي الحركة الكوردية.
بعد صدور بيان 11 آذار عام 1970 عاد 
نجيب الى مدينته عنكاوا، واراد الحزب 
بغداد  الى  فارسله  االنظار  عن  إخفاءه 
والتنظيم  السياسية  لمهامه  اضافة  ليعمل 
الكوردي  القسم  في  كمصحح  الحزبي 
الفكر  نوى-  »بيرى  الحزب  في صحيفة 
الجديد« ومن ثم تم تكليفه مصححا في 
الحزب، وكان  الثقافية لصحيفة  الصفحة 
يتمتع بشخصية قوية وصاحب ثقافة وفكر 

ومحل احترام وتقدير العاملين معه.
الى  الحزب  ارسله   1974 العام  في 
االتحاد السوفيتي ليدرس في معهد العلوم 
مواهبه  لصقل  موسكو  في  االجتماعية 
وزيادة مداركه والعودة الى الوطن كادرا 

حزبيا المعا، وهذ ما حدث فعا.
وزوجته  عتو  حنا  نجيب  للفقيد  كان 
وولدان-  بنات  »ثاث  توما  حنا  غزالة 
جنان، ريزان ليليان وجنيد، مياد«، وهم 
احفادهم،  مع  السويد  في  يعيشون  اآلن 
للعاج  يخضع  وهو  يتركوه  ولم 
السكر  وامراض  السرطان  مرض  من 
ولكن  قوية،  معنوياته  والضغط، وكانت 
المرض كان أقوى منه حيث توفي يوم 
2016/3/1 في السويد وتم نقل جثمانه 
 /3/14 يوم  عنكاوا  بلدته  الى  الطاهر 
وبمشاركة  مهيبة  مراسيم  وفي   2016
جماهيرية واسعة أقيمت صاة الدفن في 
كاتدرائية ماريوسف الكلدانية ومنها الى 
تراب  على  األخير  مثواه  عنكاوا  مقبرة 
بلدته التي أحبها وترعرع فيها منذ والدته 
وريعان شبابه التي قضاها في النضال ضد 
األنصار  حركة  في  المقيتة  الدكتاتورية 
وأستمرت  العراقي  الشيوعي  للحزب 
الشيوعي  الحزب  قيادة  في  المسيرة 

الكوردستاني.
األربعينية  مراسيم  ان  بالذكر  والجدير 
ايضا  اقيمت  جنان(  )أبو  الراحل  للفقيد 
بمشاركة  اليوم  نفس  وفي  السويد  في 
 9 يوم  ورفاقه  وأقاربه  وأهله  أصدقائه 

نيسان الجاري.

عنكاوا تؤبن فقيدها الراحل نجيب حنا عتو )حمة سعيد( بمشاركة جماهيرية واسعة 
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کێری،  جۆن  کوردستان،  هەرێمی  شاندی  لەگەڵ  کۆبوونەوەیدا  لە 
داوە،  بارزانی  نێچیرڤان  بە  ئەوەی  بەڵێنی  ئەمریکا  دەرەوەی  وەزیری 
پشکی  دەبێت  بەغدا،  بدرێتە  نێودەوڵەتی  قەرزێکی  و  هاوکاری  هەر 

هەولێریشی لێبدرێت.
نێردراوی رووداو بۆ بەغدا رایگەیاند، لە کۆبوونەوەی جۆن کێری و 
بەڵێنی ئەوەی داوە هەر پارەیەک  شاندی هەرێمی کوردستاندا، کێری 
وەک هاوکاری و قەرز بۆ عێراق بنێردرێت پشکی هەرێمی کوردستانیشی 

تێدا دەبێت و بۆ ئەو مەبەستەش قسە لەگەڵ بەغدا دەکات.
لەسەر  کوردستان  هەرێمی  بااڵکەی  شاندە  هەڵوێستی  بە  سەبارەت 
گوتی:«کورد  رووداو  نێردراوی  عەبادی،  حەیدەر  گۆڕانکارییەکانی 
گۆڕانکارییەکانی قبوڵ نییە و رازی نییە بە گۆڕینی وەزیرانی کوردە 

بەبێ گەڕانەوە بۆ نوێنەری کوردستان لە عێراق«.
سەرۆکی  حەکیم،  عەمار  لەگەڵ  شاندەکە  کۆبوونەوەی  بە  سەبارەت 
بەوە  ئاماژەی  رووداو  نێردراوی  عێراق،  ئیسامی  بااڵی  ئەنجوومەنی 
تەنیا  تاڵەبانی  قوباد  و  بارزانی  نێچیرڤان  سەردانەکەی  مەبەستی  کرد، 
پیرۆزباییکردن بووە لە حەکیم بۆ دووبارە هەڵبژاردنەوەی وەک سەرۆکی 

ئەنجوومەنی بااڵی ئیسامیی عێراق.
کوردستان  هەرێمی  شاندی  کۆبوونەوەی  لە  باسی  رووداو  نێردراوی 
وسەرۆکوەزیرانی عێراق کرد و گوتی:« زۆربەی کاتی کۆبوونەوەکە 
بۆ موسڵ بوو، کەمتر باس لە کێشە داراییەکان و نەوت کرا، هاوکات 
شەڕی  بۆ  داوە  هاوکاری  بەڵێنی  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 
لەسەرووی  هەبووە،  خۆی  مەرجی  بەاڵم  موسڵ،  کۆنترۆڵکردنەوەی 
هەمووشیانەوە پڕچەککردنی پێشمەرگە و چۆنیەتی کۆنترۆڵکردنەوەی 
شارەکە، هەروەها ئەو مەرجەشیان هەبووە پێش دەستپێكردنی شەڕەكە 

پانی ئۆپەراسیۆنەكەیان پێبدرێت«.

رۆژی  کوردستان  هەرێمی  وەفدێکی 
بڕیارە  بەڕێکەوتن،  ئەمریکا  بەرەو  یەکشەممە 
چەندین کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکا 
ئەنجامبدەن و گفتوگۆ بکەن لەبارەی هاوکاری 

سەربازی و مادی بۆ هێزی پێشمەرگە. 
سەرچاوەیەکی ئاگادار لە ئەنجومەنی وەزیرانی 
رایگەیاند:   کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 
نیسانی  10ی  یەکشەممە  رۆژی  سەرلەبەیانی 
بە  کوردستان  هەرێمی  وەفدێکی   ،2016
سەرۆکایەتی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی 
حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرەو ئەمریکا 

بەڕێکەوتن«.
تاڵەبانی،  قوباد  لە  »جگە  بەوەشکرد:  ئاماژەی 
هەریەکە لە کەریم سنجاری وەزیری ناوخۆ و 
وەزیری پێشمەرگە بەوەکالەت، فەالح مستەفا، 
هەرێم  دەرەوەی  فەرمانگەکانی  بەرپرسی 

ئەندامی وەفدەکەن«.
سەردانەکەی  ئەجێندای  سەرچاوەیە  ئەو 
وەفدەکەی هەرێمی ئاشکراکرد و رایگەیاند، 
و  بەرپرس  چەند  لەگەڵ  هەرێم  وەفدەکەی 
کۆدەبنەوە،  ئەمریکا  حکومەتی  کەسایەتی 
چۆنێتی  کۆبوونەوەکانیش  سەرەکی  تەوەری 
دەبێت،  کوردستان  هەرێمی  هاوکاری 
هێزی  مادی  و  سەربازی  هاوکاری  بەتایبەتی 
شەڕی  باسی  جگەلەوانە  دەبێت،  پێشمەرگە 
رەوشی  و  عیراق  ئایندەی  و  داعش  دژی 

کوردستان و ناوچەکە دەکرێت.
تەواوبوونی  پاش  بڕیارە  ئاشکراشیکرد، 
هەرێم  وەفدەکەی  ئەمریکا،  لە  کارەکانیان 
واڵتێکی  چەند  سەردانی  مەبەست  بەهەمان 

ئەوروپا بکەن.
ئەمریکا  بۆ  هەرێم  شاندەکەی  سەردانی 

لەسەر بانگهێشتی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا 
دزەیی  سەفین  بەوتەی  ئەوەش  پنتاگۆنە، 
دوێنێ  کە  هەرێم  حکومەتی  وتەبێژی 

راگەیاند.
تەوەری  بەوەشکردبوو،  ئاماژەی  دزەیی 
رەوشی  تاووتوێکردنی  سەردانەکە  سەرەکی 
ئەمنی و سەربازییە لەگەڵ بەرپرسانی پنتاگۆن 
لەگەڵ ئەوەشدا بارودۆخی سیاسی و ئابووری 

کوردستان تاووتوێ دەکرێت.
راشیگەیاندبوو،  هەرێم  حکومەتی  وتەبێژی 
قەیرانی  وردەکاریی  زیاتر  سەردانەدا  لەو 
دارایی بۆ بەرپرسانی ئەمریکی رووندەکرێتەوە 
بەتایبەت کە قوباد تاڵەبانی لەسەر ئەم قەیرانە 
دەرفەتی  وەفدەکە  زیاتری  الیە،  وردەکاریی 
دەرەوەو  وەزارەتی  لەگەڵ  دەبێت  ئەوەی 

دەزگاکانی دیکەی ئەو واڵتە کۆببێتەوە.

مەبەستی  دەڵێت،  سیاسی  چاودێرێكی 
سەردانی ئەمجارەی شاندی حكوومەتی 
زیاتر  بەغدا،  بۆ  كوردستان  هەرێمی 
پەیوەندی بە سەردانی وەزیری دەرەوەی 
ئەمەریكا بۆ عێراقەوە هەبوو، بۆ ئەوەی 
گفتوگۆیەكی هەمەالیەنە لە نێوان هەموو 
پرسەوە  كۆمەڵێك  لەبارەی  عێراقییەكان 
پێویستە  كردەوە،  جەختیشی  بكەن. 
بەغدا  و  هەرێم  نێوان  سەردانەكانی 
هەرێم  ئەگەر  تەنانەت  بن،  بەردەوام 

سەربەخۆییش رابگەیێنێت.
زانكۆ  مامۆستای  و  سیاسی  چاودێری 
ماڵپەڕی  بە  خەسرۆ(،  )عەبدولحەكیم 
كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  فەرمیی 
راگەیاند: »سەردانی شاندی حكوومەتی 
زیاتر  بەغدا،  بۆ  كوردستان  هەرێمی 
لەگەڵ  كە  هەبوو  بەوەوە  پەیوەندی 
الیەنە  و  ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزیری 
لەسەر  قسە  بەیەكەوە  عێراقییەكان 
ئاییندەی عێراق و شەڕی داعش و ئەو 
تاوەكو  چونكە  بكەن،  هەیە،  قەیرانەی 
بەرپرسیار  بە  خۆی  ئەمەریكا  ئێستا 
عێراق  لە  پارێزگاری  كە  دەزانێت 
بەوپێیەیش  بدات،  یارمەتی  و  بكات 
كە كۆمەڵێك پرس هەن لە رێككەوتنی 

لە  ئەمەریكا  و  عێراق  نێوان  ستراتیژیی 
ساڵی 2011 واژۆ كراون، بۆیە دەیەوێت 
الیەنە  لەگەڵ  بەردەوامی  پەیوەندیی 

عێراقییەكاندا هەبێت«.
ئێستادا  »لە  گوتیشی:  )خەسرۆ( 

ئەو  هەموو  ناتواندرێت 
بكرێن  چارە  كێشانە 
و  هەرێم  نێوان  لە  كە 

و  گرینگ  ئەوەی  بەاڵم  هەن،  بەغدادا 
لە عێراق  پێویستە، سەقامگیریی سیاسی 
و  بكرێت  چاكسازی  بێت،  بەردەوام 
حكوومەت پێك بێت، كوردیش لە پێناو 
بەردەوامبوونی  و  خۆی  بەرژەوەندیی 

پەیوەندی لەگەڵ ئەمەریكا، بەشداری لە 
نەك  كردووە،  )عەبادی(ـدا  حكوومەتی 

بۆ چارەكردنی هەموو كێشەكان«.
دەشڵێت:  خەسرۆ(  عەبدولحەكیم  )د. 
عێراق  لە  تەواوەتیش  بە  ئەگەر  »ئێمە 

رابگەیێنین،  سەربەخۆیی  و  داببڕێین 
عێراق  لەگەڵ  گفتوگۆ  و  دانوستان 
كۆمەڵێك  چونكە  دەبێت،  بەردەوام 
هاوبەشن،  بەغدادا  لەگەڵ  هەن  دۆسیە 
لە  نوێنەرەكانی  و  كورد  هەموو  ئەگەر 
بەغدا بكشێنەوە، لە پێناو كۆمەڵێك دۆسیە 
لەوانە سنوور و ئاو و دەوڵەتی عێراق و 
بۆ عێراق ماوەتەوە  میراتە قورسەی  ئەو 
بە  بۆیە  هەیە،  لێ  پشكی  هەرێم  كە 
بەردەوامی شاندی هەرێم لە بەغدا دەبێت 

و شاندی بەغدا لە هەرێم دەبێت«.
»ناكرێت  كە،  ڕوو  خستە  ئەوەیشی 
وەرچەرخانی  بە  ئێمە  سەردانێك  هەر 
دەكرێت،  رێككەوتنێك  كە  بزانین 
بوو  گرینگ  زۆر  سەردانە  ئەو  بەاڵم 
وەزیری  سەردانی  بە  پەیوەندی  و، 
دەرەوەی ئەمەریكاوە هەبوو، بۆ ئەوەی 
گفتوگۆیەكی هەمەالیەنە لە نێوان هەموو 
پێم  بۆیە  بدرێت،  ئەنجام  عێراقییەكاندا 
بە  سەبارەت  قسەكردن  لەسەر  نییە  وا 
و  هەرێم  نێوان  رێككەوتنی  دووبارە 

بەغدا بووبێت«.

ده زگای خێرخوازیی بارزانی به  هە ماهە نگی 
و  سویسری  کاسۆلیکی  که نیسه ی  له گه ڵ 
و  هاوکاری  جیهانی  خۆراکی  پرۆگرامی 
ئاواره و  خێزانی   4143 به سه ر  پێداویستیان 

په نابه ردا دابه ش ده که ن. 
ده زگای  چاالکیه کانی  و  کار  له  درێژه ی 
به هاناوه چوون  بۆ  بارزانی  خێرخوازیی 
ژیانیان،  پێداویستیه کانی  دابینکردنی  و 
چه ند  له   بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
که نیسه ی  له گه ڵ  هاوکاری  به   هە ڵمه تێکدا 
ئاکرێ  له که مپی  سویسری  کاسۆلیکی 
هە ڵسان  رۆژئاوا  کوردانی  به   تایبه ته   که  
به سه ر  خۆراک  پارسێلی  دابه شکردنی  به  
263 خێزانی په نابه ردا، که  هە ر پارسێلێکی 
نۆک،  نیسک،  )برنج،  له   پێکهاتبوو  خۆراک 
شه کر، خوێ، زه یت، دۆشاوی ته ماته ، چا 
دابه شکردنی  له درێژه ی  هە ر  فاسۆلیا(  و 
کاسۆلیکی  که نیسه ی  هاوکارییه کانی 
سویسرادا له  که مپی ماملیان له  قه زای ئاکرێ 

2200 پارسێلی خۆراکیان به سه ر خێزانه کانی 
له   سه رجه میان  که   دابه شکرد،  که مپه که دا 
کوردی ئێزیدی و شه به ک و کوردی سوننه  

پێکهاتبوون.
له الیه کی دیکه  ئۆفیسی ده زگای خێرخوازیی 
بارزانی له  چیای شه نگال به هاوکاری له گه ڵ 
و  خۆراک  سویسری  کاسۆلیکی  که نیسه ی 
پێداویستی رۆژانه ی منداڵنیان به سه ر خێزانه  

ده وروبه ریدا  چیاکه و  سه ر  ئاواره کانی 
دابه شکرد.

هاوکات له  شاری سلێمانی و له که مپی باریکه  
به هاوکاری  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
واڵتی  دانیشتوی  خێرخوازێکی  له گه ڵ 
سوید، له  هە ڵمه تێکدا خواردن و جلوبه رگ 
خاوه ن  هاواڵتی   40 به سه ر  پێداویستیان  و 

پێداویستی تایبه تی که مپه که دا دابه شکرد.

ده زگای خێرخوازیی بارزانی و که نیسه ی کاسۆلیکی سویسری و 
WFP هاوکاری زیاتر له چوار هه زار خێزانی ئاواره  ده که ن

وەفدێکی هەرێم بۆ ئەمریکا بەرێکەوت

سەردانی شاندی هەرێم بۆ بەغدا، پەیوەندی بە سەردانی وەزیری دەرەوەی ئەمەریكاوە هەبوو

پێشمەرگە بەمەرج پشتیوانی ئۆپەراسیۆنی 
كۆنترۆڵكردنەوەی موسڵ دەكات
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السيدة  من  كل  تصريحات  صعقتنا 
االء طالباني والسيد ما بختيار، حول حادثة 
ليست بالشاذة على المجتمع الكوردستاني 
والعراقي بل والشرق أوسطي، وهو القتل 
قبل  حدثت  التي  العار،  غسل  بذريعة 
بحزاني،  قرية  في  االن  من  سنوات  تسع 
وأستغلت تلك الحادثة من قبل المتصيدين 
في الماء العكر، حيث جعل منها مناسبة، 
من  وااليزيديين  االيزيدية  طعن  يتم 
خالها. كما يفعله االن ما بختيار واالء 
والمليئة  المسمومة  بمنشوراتهما  طالباني 
واليزيديين.  لايزيدية  المبطنة  بالكراهية 

حول هذه التصريحات نقول:،
فيه  ندين  الذي  الوقت  في  -1اننا 
قتل النفس وتحت أي مسمى كان، طبقا 
لما تربينا عليه من تربية دينية وأجتماعية، 

وتجرم  تحرم  االيزيدية  الديانة  حيث 
القتل بمختلف مسمياته وتحت اي يافطة 
كانت، ولكن ان يثار الموضوع من قبل 
االتحاد  في  وقياديين  بارزتين  شخصيتين 
الوطني الكوردستاني )لطالما عمل تحت 
حقنا  من  والديمقراطية(  الليبرالية  شعار 
نتساءل وبأستغراب ايضا: الم تحدث في 
المماثلة  الحاالت  كوردستان االالف من 
؟ لماذا يتم التركيز على القتيلة دعاء فقط 

بعد مرور تسع سنوات؟ 
ود  كسب  من  السادة  يأس  هل 
أخره؟  الى  وما  رنانة  بشعارات  االيزيدية 
لماذا لم تقود السيدة االء الطالباني مظاهرة 
نسوية واحدة وهي تعلم حقيقة العلم بأن 
وفتاة  أمراة  االف  ثاثة  من  أكثر  هناك 
أيزيدية الى االن أسرى لدى داعش يتم 

المتاجرة بهم يوميا ويتم االعتداء الجنسي 
حق  النسوة  لهؤالء  يكن  الم  ؟  عليهم 
القومية على السيدة االء لرفع صوتها ولو 
اعامي  أو  مبطن  كان  لو  حتى  بالتنديد 
محرم  ذلك  بأن  الطالباني  ترى  أم  فقط، 

دفاعها عن كافرة ؟!. 
هل سألت السيدة االء وكذلك زميلها 
في نفس الحزب نفسيهما هل ما حدث 
الكثيرات  لغيرهن  أو  فقط  لدعاء  كان 
معهما  االستذكار  الى  نضطر  سوف  هنا 
تلك المظاهرات العارمة التي انطلقت في 
السلمانية معقل حزبهما للتنديد بما حدث 
حينها  مدروس  كان  بأنه  يبدو  لدعاء، 
السيدة  تكون  ان  بالبعيد  وليس  ومخطط 
االء والما بختيار من خطط انذاك لتلك 

المظاهرات.

هكذا  خال  من  يحاولون  واالن 
تصريحات ضرب وحدة الصف الكوردي، 
واال بماذا نفسر صمتها وهم قياديين بارزين 
في حزب )ليبرالي( الى االن أمام ما حدث 
للنساء االيزيديات وبكائهم االن على دعاء 

المقتولة.
لشؤون  العامة  المديرية  في  اننا 
ومنطقي  واضح  بتفسير  نطالب  االيزيدية 
لشعور  المستفزة  التصريحات  لهذه  مقنع 
شنگال  ايزيدية  خاصة  و  االيزيديين 
وبعشيقة وبحزاني واالالف من ذوي ضحايا 
وكذلك  الصيت،  السيء  داعش  غزوة 
نطالب االتحاد الوطني الكوردستاني تبيان 
موقفهما من هذه التصريحات، الننا حقيقة 
الطاولة،  تحت  يجري  لما  نتخوف  بدأنا 
قد نكون نحن االيزيدية مرة اخرى وقود 

حرب سياسية ومناطقية ليس لنا تاقة فيها 
استخدامنا  بشدة  وندين  كما  جمل،  وال 
لمصالح  أصطياد  وطعم  تجارب  كفئران 
ومشاعرنا  وجودنا  احترموا  انية،  حزبية 
وجراحنا  واالسى  بالحزن  مليئة  فقلوبنا 
سبايا  مازلن  فنسائنا  االن،  الى  تندمل  لم 
وجواري في سوق النخاسة والرق ودمائنا 

لم تجف بعد.
نسخة منه الى:-

- المكتب السياسي لاتحاد الوطني 
الكوردستاني.

المديرية العامة
لشؤون االيزيدية في وزراة االوقاف 

والشؤون الدينية
في حكومة أقليم كوردستان

2016-4-9 اربيل

الذكرى  قليلة  ايام  بعد  تحل 
لمجازر سيفو أي  المئة  بعد  الواحدة 
أننا سندخل القرن الثاني على مجريات 
المذابح الفظيعة التي ارتكبتها القوات 
العثمانية بحق أكثر من مليون ونصف 
لارمن  كان  المسيحيين  من  المليون 
الضحايا من أطفال  العدد األكبر في 
بقرت  حوامل  بينهن  ونساء  ورجال 
أرحامهن   في  األجنة  وقتلت  بطونهن 
لهم عقود  تشفع  لم  وشيوخ وعجائز 
وكانوا  التي غضنت جلودهم  السنين 
قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى 
لديه  الاحترام  فالقاتل  اآلخر  العالم 
ولم  مسيحي  بشر  من  مايتحرك  لكل 
الله(  الحيوانات )أجلـكم  تسلم حتى 
البل  العثماني  المجرم  وحشية  من 
اقتلعوه  بل  يتركوه  لم  الزرع  حتى 
حقدهم  عمق  على  تدل  بصورة 
فأعملوا  األبرياء  ضحاياهم  على 
من  جو  في  ويمينا  شماال  سيوفهم 
الشيطانية  والضحكات  الوحشية  اللذة 
هذه  بعد  الامبارك،  )الغزو(  لهذا 
المقدمة االنشائية سأدخل إلى صلب 
الموضوع من وجهة نظري المتواضعة 
والمثقفين  السياسيين  السادة  مناشدا 
العدة  سيعدون  الذي  والفنانين 
الذكرى  بهذه  الخاصة  الفعاليا  القامة 
األليمة التي البد منها بل هي واجب 
علينا من  أدائه حقا  مقدس البد من 
المذابح  هذه  شهداء  وآبائنا  أجدادنا 
اليعدو  وسنفعله  مافعلناه  ولكن..   ..
ثقافية وأمسيات شعرية  ندوات  كونه 
للذكريات  واجترار  نقاشية  وجلسات 
اللقاء  قاعة  أصواتنا  يغادر صدى  لن 
أخرى  تليها  أخرى  سنة  وسنطوي 

وال جديد في األفق.. أرى أن نضع 
ومطالباتنا  لمناشداتنا  طريق  خارطة 
الدبلوماسية  الرسمية  القنوات  عبر 
لتوصل  الرسمية  المؤسسات  عبر  تمر 
وأعني  المعنية  الجهة  إلى  أصواتنا 
صاحبة  العراقية  الخارجية  وزارة  بها 
المهمة  هذه  تولي  في  االولى  الشأن 
وسنكون نحن عونا لها فور شروعها 
لتكون  التركية  الحكومة  بمفاتحة 
مهما  إذ  رسمي  طابع  ذات  األمور 
بذلنا نحن المثقفين واالدباء والفنانين 
من جهد سيذهب إدراج الرياح ولن 
يكون أكثر من صرخة في واد، علينا 
بوزارة  ممثلة  حكومتنا  إقناع  أوال 
على  الموضوع  بجدية  الخارجية 
لدينا  يتوفر  بما  مناشداتنا  نرفق  أن 
وشهادات  ومستمسكات  وثائق  من 
في  السير  من  بواسطتها  نتمكن  حية 
الطريق الصحيح وفق معطيات حقيقية 
مقنعة، والجل إعطاء الموضوع أهمية 
التقليدية  االحتفاالت  تتجاوز  حقيقية 
بد  فا  ملموس  واقع  إلى  وصوال 
من تشكيل لجنة دينية سياسية ثقافية 
جماهيرية تعمل على مدى أيام السنة 
قبل  أيام  بعدة  عملها  تحصر  وال 
لتخلد  بأيام  المجزرة  استذكار  موعد 
كامل  قادم  عام  بانتظار  الراحة  إلى 
سناقي  حتما  والتناسي،  النسيان  من 
لعل  أكثر  ومعوقات  كثيرة  صعوبات 
الحكومة  به  ستتذرع  ما  مقدمتها  في 
العراقية من تأجيل النظر في الموضوع 
على عاقات حسن  المحافظة  بحجة 
لتناسي  جديدة  صفحة  وفتح  الجوار 
الخافات وربما ستعلو أصوات تنادي 
ب )عفا الله عن ما سلف( غير مبالين 
مليون  قتل  الخافات سببها  بأن هذه 
ونصف المليون إنسان، لكن الواجب 
رسالتنا  بأداء  نستمر  أن  علينا  يفرض 
بكل جدية وإخاص وهو دين برقبتنا 
الزمن  طال  مهما  به  االيفاء  من  البد 
تناسيها  أو  نسيانها  من  أكبر  فالمأساة 
نوفق  لم  وإن  لنا  فمبارك  نجحنا  فان 
وسنظل  بوسعنا  ما  فعلنا  أننا  فعذرنا 
مقولة: ماضاع حق وراءه  نعمل وفق 

مطالب.  

بمناسبة اكيتو نيسان  و راس السنة 
البابلية  االشورية وبدعم  واشراف من 
االتحاد العام لادباء والكتاب في العراق  
واتحاد  السرياني  الثقافة  مكتب  اقام 
االدباء والكتاب السريان مهرجان الثقافة 
السريانية وذلك على قاعة فندق كاسي  
للفترة من -9 10  اربيل – عنكاوة   “
المهرجان  حضر  وقد   .2016 نيسان 
التحاد  التنفيذي  المكتب  من  وفدا 

االدباء والمجلس المركزي.
بالوقوف  المهرجان  افتتح  وقد 
دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء 
شعبنا والوطن وشهداء الحرية والكلمة .
ملحم  اشور  االديب  القى  بعدها 
الثقافة  مكتب  كلمة  السريان  ممثل 
السريانية ثم كلمة االتحاد العام لادباء 
الشاعر  القاها  العراق  في  والكتاب 
االدباء  اتحاد  كلمة  ثم  الخياط  ابراهيم 
روند  االديب  القاها  السريان  والكتاب 

بولص رئيس االتحاد. 
الشعرية  الجلسة  عقدت  بعدها 
من  مجموعة  القيت  حيث  االولى 
والعربية  السريانية  باللغات  القصائد 
رغم  الجميل  بالوطن  غنت  والكردية 
مآسيه وما يتعرض له شعبنا من تهجير 
الربيع  لنيسان  غنوا  وتهميش،  قسري 
والحب والوفاء. غنو الكيتو وراس السنة 

االشورية. 
الشعرية  الجلسة  في  القى  وقد 
نباتي،  كوركيس  من:  كل  األولى 
دالل  جبوري،  سهام  بردى،  زهير 
باسل  بولص عكو،  امير  صليوة عيسى، 
شامايا، بنيامين حداد، يوسف زرا، االب 
قرياقوس البرطلي، يوخنا دانيال، جميل 
الجميل، قصي مصلب، ونوئيل الجميل. 

القيت بعد ذلك كلمة دار المشرق 
القاها االب شليمون  الثقافية في دهوك 
جمعية  كلمة  ثم  الدار  رئيس  ايشو 
صباح  السيد  القاها  الكلدانية  الثقافة 
االشوري  الثقافي  النادي  وكلمة  شامايا 
في كركوك القاها السيد يوبرت يوئيل، 
عن  وثائقي  بفلم  الجلسة  واختتمت 
المهجرين من انتاج قناة عشتار الفضائية.
االعاميين  الصباحي  البرنامج  قدم 

شليمون داؤد وبروين شمعون.
الكاتب  ادارها  المسائية  الجلسة 
محاضرات  تضمنت  وقد  نباتي  بطرس 

وعلى النحو التالي:
مقارنة  دراسة  والبعث..  الموت   .1
والشعر  القديم  العراقي  الشعر  بين 
السرياني في العصر الذهبي لاديب نزار 

حنا الديراني 
االشورية  القصيدة  في  الحداثة   .2
– السريانية لاديب الدكتور روبن بيث 

شموئيل 
والريادة،  السريان...  الروائيون   .3
الريادة للقاص والروائي  والمجاورة في 

هيثم بردى 
النهريني  تاريخنا  من  رموز   .4

القديم للباحث اشور ملحم 
الجلسة الشعرية الثانية  التي اقيمت 
الشعراء:  فيها  شارك  التالي  اليوم  صباح 
يوسف  حنونا،  نوئيل  ماموكا،  جبرائيل 
يوسف،  شراره  الساعور،  بسمة  كبو، 
منال ابونا، كريم اينا، اثير نوح، نمرود 
قاشا،، كوثر نجيب، وغزوان صباح، ثم 

القوش  في  الثقافية  المؤسسات  كلمة 
القاها الشاعر يوسف زرا.

فلفل  شابا  عصام  والشاعر  الفنان 
السريانية  باللغتين  غنائي  فاصل  قدم 
مطرب  الفاصل  في  وشاركه  والعربية 

عنكاوة الفنان فواد.
وقبل اختتام جلسات المهرجان قرأ 
مقدمته:  في  جاء  وقد  الختامي  البيان 
امام محنة  مليا  المهرجان  “حيث وقف 
دورهم  من  قسرا  المهجرين  االدباء 

المغتصبة من قبل قوى الشر والظام. 
المهرجان  ب: تفعيل  وقد اوصى 
هيئة اللغة السريانية في المجمع العلمي 
العراقي، استحداث مديرية عامة للثقافة 
الثقافة  وزارة  في  السريانية  والفنون 
االتحاديه، استحداث قسم اللغة السريانية 
كردستان،   اقليم  جامعات  احدى  في 
علمية  اكاديمية  بفتح  المطالبة  تجديد 
اسوة  كردستان  اقليم  في  سريانية 
دعم  الكردية،  العلمية  باالكاديمية 
المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية  
قاعة  بناية  اكمال  وضرورة  االقليم  في 
ومسرح المديرية، ودعم نتاجات االدباء 
من  طبعها  من خال  السريان  والكتاب 

قبل وزارتي الثقافة االتحادية واالقليم.
اعماله  ختام  في  المهرجان  واقر 
الفترة  خال  سنويا  عقده  موعد  تثبيت 
اعياد  مع  تزامنا  نيسان(   12 – 1( من 
المقبل  المهرجان  يعقد  ان  على  اكيتو، 
في كركوك كبادرة خير واوصى لعقد 

المهرجان الاحق في بغديدا المحررة.

سيفو في قرنها الثاني

نمرود قاشا

المديرية العامة للشؤون اإليزيدية تصدر بيانا حول تصريحات
مال بختيار وآالء طالباني الى الرأي العام 

موفق حـداد

الشعراء السريان يطلقون كلماتهم للحب والوطن الجريح واكيتو 
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تضيء  مصباح  الشعرية  الكلمة 
قضية ماعلى  كافة الصعد وخصوصا 
القوة   تعتبر  التي   المرأة  قضية 
هذا  إليصال  الازمتين  والسمفونية 
الحرية  من  بقليل  المتمتع  العنصر 
انها  النسيان  دون  الكريمة،  والحياة 
نحسبها  أن  تحتاج  للمرأة  قضية 
الحياتية  المواضيع  في  ونعيشها 
النخاع  باألساس وحتى  التي تصب 
للتحرر  ألشعوب  اليها  تسعى  الذي 
القيود  من  والخروج  واإلستقال 
وبكل  المرأة  تمد  التي  والحدود 
لسبر  والمشرعة  المنفتحة  المدارات 
دواخل هذا العالم من رموز ومعان 
ودالالت واسعة، ومن خال قصيدة 

التي حملت  الساعور  الشاعرة بسمة 
عنوان )حواء( تتمكن بواسطتها فك 
حملتها  التي  واإليحاءات  الرموز 
األنثى حواء على أساس زرع األمل 
وتزويد المرأة بالطاقة الازمة وشحن 
عجلتها بصيرورة  تمكنها من تجاوز 
محنتها بالمحبة واإلنطاق نحو آفاق 
النهاية لها:)كيف هي حواء / وكيف 
تنام / من يترجم صبرها / من يعزف 
لحنها / من يتذوق معناها( الشاعرة 
الذي  للواقع  حقيقية  وصورة  مرآة 
بألوانها  الجليلة  اإلنسانة  تلك  تعيشه 
الطيف الشمسي وهي تكتب ماتراه 
النخاع:  حتى  معه  وتتماثل  وتعيشه 
)حواء من وهج عينيك العالم يوقد 
في  يطوف  حبك  تاج   / الشموع 
حواءوستبقين  انت   / بحراألبجدية 
/واسمك  األزمان  كل  في  إمرأة 
توظيف  إن  السموات(.  في  خالد 
شعري  نص  أي  في  األسطورة 
والجهد  العناء  من  الكثير  يتطلب 
والتمحيص  والفحص  والمعاناة 
وبذل اقصى الجهود بوسائل ناجحة 
الضوء  عبر  النص  مصداقية  لتحقيق 
المتسلل إلى األعماق: )انت ترسمين 
الوان الطيف بجناحيك / وتخوضين 
معركة مع الهوى بجمالك /وأقصى 

لذلك الرجل الذي أقصاها وأوصلها 
لقد  والشقاء(  الدموع  إلىطريق 
رغم  األمل  ثمرة  الشاعرة  رسمت 
أن  تتمنى  التي  التراجيديا  أمانيها 
بجدية  وتتفاءل  الحنان  ذلك  ترى 
الهوى  معركة  من  خروجها  حين 
تغير  ألحداث  والعقل  بالحكمة 
اإلنسان  ذلك  بحب  بتماسكها 
طريق  إلى  المرأة  يوصل  الذي 
 / بعنادك  )ابكيتها  والشقاء:  الدموع 
ابكيتها   / رحيلك  في  بإذن  ابكيتها 
انت   / وهجرك   بحبك  كعاشق 
امرأة التحزني ولو سلبت منك كل 
يديك  اقبل  امي  فأنت    / حقوقك 
الشيب(.  غزاه  الذي  رأسك  اقبل 
بشكله  األدبي  النص  مواجهة  عند 
ارتدادات في  بشكل  لتقرأه  النهائي 
رؤيا  للقاريء  تصنع  معادلة  صورة 
ثاقبة تخصه هو وحده في فصحعن 
إلمتثاالتها  تتجلى  فشاعرتنا  ذاته، 
من خال استحضار المعنى المبيت 
الغطاء  ذلك  وتكشف  تحمله  الذي 
ارضا  تكتشف  التي  المرأة  لتلك 
األنثى  تلك  جمال  خال  من  بكرا 
المرأة المستحضرة ففيها سمة البراءة 
والمحبة على الخير والنماء  )افرحي 
حبك  يستمر  الياسمين  زهرة  فانت 

مني  قبلة   / السنين   عبر  وخالد 
في  تعبت  امرأة  لكل  الوانك  فيك 
كلماتي  لك  اكتب   / األوطان  كل 
واكتب   / لتفتخري  وقصائدي 
لك  مشاعري  تترجم  حب  كلمة 
بأحاسيسي  العالم  فليعلم   / وحدك 
حواء  لمعنى  حائرة  هواجسي  من 
بعد  سائرة(  شراييني  في  وامرأة 
معاناة صادفت ذات الشاعرة يراودن 
اتساؤال لما ال يمكن اصطاح المرأة 
بين  متناثرة  اضحت  فالحقيقة  حواء 
بين  اخرى  تارة  تارة وحواء  المرأة 
المحبة  وبين  تارة  واأللم  العذاب 
النص  فكأن  الغموض  تتلبسها  التي 
تمسكنا  وايماءات  شفرات  يمتلك 
بتابيب المعنى التي استبطنتها حين 
واضحت  بحبها  وباحت  صرحت 
خيمة تحميها لتطهر نفسها المكتوبة 
هي  الشاعرة  فكلمة  الداخل،  من 
الشاعرة  يمزق  لداء  الشافي  البلسم 
واعادة الترقيم النفسي فبواسطة حواء 
تقرأ العالم بأحاسيسها فأضاءت بهذا 
واإلنسانية  والزمن  العالم  جوهر 
حبها  عن  فعبرت  الكينونة.  لتحقيق 
من  مملكة  الخيال  في  لتؤسس 
في  فردوسهاالزاهي  في  الجمال 

طقوس التعبد الشعري.

كوردستان  إقليم  رئيس  افتتح 
الثاثاء  يوم  صباح  البارزاني  مسعود 
الكتاب  معرض   2016 نيسان   5
ارض  على  اربيل  في  عشر  الحاي 
ويستمر  الرحمن  عبد  سامي  منتزه 

المعرض لغاية 15 نيسان.
ممثلي  بعض  بمشاركة وحضور 
البعثات الدبلوماسية في اإلقليم وعدد 
الحكوميين والكتاب  المسؤولين  من 

والشخصيات الثقافية واألدبية. 
ويشارك في المعرض هذا العام، 
من  والنشر،  للطباعة  مؤسسة   200
أوروبية،  دول  و4  عربية  دولة   20
فضا عن عرض 700 الف كتاب. 
لاعام  المدى  مؤسسة  وتقوم 
والثقافة والفنون بالتعاون مع حكومة 

معرض  بتنظيم  كوردستان،  اقليم 
أربيل الدولي للكتاب سنويا.

المعرض  هامش  على  وتقام 
فقد  مختلفة  وفنية  ثقافية  فعاليات 
معرض  افتتاح  االول  اليوم  شهد 
الكاريكاتير للفنان جواد مراد وحفل 
ياقوت(  من  )رجل  كتاب  توقيع 
لكمال فؤاد وندوة استذكار للراحل 
العراقية  الصحافة  عميد  بطي  فائق 
بطرس  الجزائري،  فيها: سعاد  شارك 
بردى،  زهير  شاكر،  تامان  نباتي، 

فرهاد عوني، ممتاز الحيدري. 
وألبناء شعبنا المهجر قسرا حصة 
ضم  فقد  المعروضة  العناوين  في 
المعرض عناوين لكتب: زهير بردى، 
هيثم بردى، بهنام عطالله، المرحومة 

نقية حنا عجم، شوقي يوسف، إضافة 
أخرى،  فعاليات  في  مشاركتهم  الى 
يشهد  نيسان   9 السبت  يوم  ففي 
للفنانين:  التشكيلي  المعرض  افتتاح 
رؤى  ميخائيل،  ثابت  اللو،  سامي 
يوم  وفي  إياد،  أسامة  البناء،  فرج 

االثنين 11 نيسان يشارك األب بهنام 
بينوكا في ندوة عن اإلصاح الديني 
ويفتتح  التطرف،  مواجهة  ووسائل 
معرض  نيسان   13 األربعاء  يوم 
رغيد  للفنانين:  الفونغرافية  للصور 

ننوايا وشوقي شمعون

كتابك زادك.. معرض اربيل الدولي للكتاب في دورته الحادية عشر

طقوس التعبد الشعري في قصيدة حواء للشاعرة بسمة الساعور

جبو بهنام 

فجر القيامه

 

 أشرق فجر ألقيامه 
ليمحو   كل اآلالم...... 

ويبدد الظالم   
قام المسيح من بين األموات 
يا من فديت نفسك ألجلنا......

 ومسحت خطايانا
سنسير على خطاك 

 حاملين اسمك...
 هنيئا لك سيدتي  العذراء

  ولشعبك   بقدوم العيد السعيد  
ستدق أجراس الكنائس 
وتعزف التراتيل الروحية

إيذانا ببدء يوم..... 
تاريخي وعظيم......

ثوب جديد.... 
شموع تضيء بالرجاء .....

نجتمع على كلمه الحق..... 
.... نعانق بعضنا عناق االحبه 

نستنشق  العطر والبخور 
 تنتعش االنفاس وتتعالى مجدا 

ورفعه 
 عيد بعد عيد 

يشاطرنا العالم الفرح والبكاء.....
 يصنع لنا جنه من األحالم

حتى الطيور في سماء خالقها 
تغرد بأصوات جميله  

معزوفة الميالد..... 
و جنون أمواج البحر تهدأ..... 

تسكن....
 كل األشياء تتغير في تلك 

اللحظات
هيا لنصلي بقلوب تنبض بذكر 

الله.... ونجعل األمل اقرب ألينا..... 
 ....وننسى إن في عيوننا ألف 

دمعه...... 
نفتح أبواب السعادة والتسامح.....

وتتالقى أيدينا بالسالم......  
نفرش األرض زهورا وحبا...... 

 تبتهج وجوهنا.... ونرسم بسمه 
رقيقه على شفاهنا......

..... لنبارك معا  .... 
ونهتف بصوت واحد  عيد  قيامه 

مجيد

ريم البازي

أشتقت
الى ذاتي
بسمة باسم الساعور

أشتقت الى ذاتي 
.... عبارة غريبة هي 

... اشتقت الى سنارتي 
التي كنت اغزل واطرز بها اقمشتي

 أشتقت الى كلماتي وأشعاري 
التي سطرتها في أوراقي ودفاتري 

اشتقت الى قلبي الذي كان بال  ألم 
اشتقت الى عقلي الذي كان اليبالي 

الحزن 
كيف اوصف لهفتي واشتياقي 

وحنين لذاتي
 وفي حضرة الحنين واالشتياق 
اليوجد سوى نسمة الشرود الى 

الماضي
 تستوقفني الدموع ليس وجعا بل 

شي سكن روحي
 كقتيلة... كجثة هامدة في مقابر 

االشتياق 
تتركني اشتاق لذاتي

 ليس غرورا 
ليس حبا لذاتي
افتقد  لذاتي  

التي امد لها يداي وال تالمسني
 أشتاق إليك فلماذا  

عني أنت بعيدة.... لماذا



القسم السرياني:
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لــقـمــــان كــريـمــي 
صالح سركيس

عنوان الجريدة: أربيل - عنكاوا - بجانب شركة ويكو لألنترنيت  

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

أهم  تهان  التي  األولى  المرة  هي  هذه  ليست 
حوالي  فمنذ  )الصليب(  المسيحية  مقدسات 
نعالها  تحت  مرسومة  أحذيه  عرض  تم  سنتين 
الفيل  سن  بحي  محل  في  المقدس  الصليب 
ببيروت عقر دار المسيحيين ولم يؤدي ذلك إال 
المسيحيين في تلك  الى إحتجاجات من بعض 
أو  قانوني  إجراء  أي  إتخاذ  دون  فقط  المنطقة 
ببوس  كالعادة  الموضوع  تسوية  فتمت  قضائي 
يكن  لم  شيئا  وكأن  الموضوع  ولفلفلة  اللحي 
دار  عقر  في  أيضا  الجريمة  تلك  تتكرر  واآلن 
بكل  عرضت  فقد  عنكاوا  بلدة  في  المسيحيين 
وقاحة أحذية بمتجر ماكسي مول وبشكل ظاهر 
األحذية  تلك  نعال  على  الصليب  رسمة  وعلني 
وهذا مالفت أنظار بعض المواطنيين المسيحيين 
فأخبروا صاحب المتجر )التركي( ولكنه لم يرد 
عليهم وتجاهل األمر وكأن شيئا لم يحدث عندئذ 
حيث  العام(  )األمن  باألسايش  بعضهم  أتصل 
حضرت القوة األمنية فأغلقت المحل ولكن بعد 
ساعة من ذلك تفاجأ المواطنون بحضور دورية 
وقامت  المتجر  صاحب  ومعهم  األسايش  من 
تلك العناصر األمنية بفتح المحل وحراسته حتى 
وقت متأخر من الليل ولكن مواطنو عنكاوا لم 
وألقدس  لهم  المشين  األمر  ذلك  على  يسكتوا 
أغلق  الجماهيري  الضغط  وتحت  مقدساتهم 
سورايا  منظمة  تدخل  بعد  أيام  لعدة  المتجر 
للثقافة واإلعام وتابعت القضية بالشكل المناسب 
عن  العام  اإلدعاء  الى  رسمية  شكوى  ورفعت 
المستقلة لحقوق اإلنسان في أقليم  الهيئة  طريق 
ألخذ  الوحيدة  الطريقة  هي  وهذه  كردستان 
كل  خارزه(  )وخالو  اللحي  ببوس  وليس  حقنا 
أمام مرأى جميع منظمات وأحزاب  هذا جرى 
شعبنا سورايا القومية والسياسية ولكن لم تتدخل 
قدمت  أن  بعد  إال  والتنظيمات  األحزاب  تلك 
للثقافة واألعام بشخص  منظمة سورايا  منظمتنا 
رئيسها نوزاد بولص الحكيم برفع شكوى رسمية 
للقضاء فمثل هذه القضايا التحل بالهوبرة وزيارة 
المتجر وعرض العضات بل عن طريق القضاء 
ومحقة  جيدة  نتيجة  الى  نصل  والقانون  العادل 
كما  وديننا  مقدساتنا  إحترام  اآلخر  على  يجب 
تكرار  وإن  الغير  وأديان  مقدسات  نحترم  نحن 
مثل هذه األمور في أقليم كردستان العراق ودون 
إجراءات حازمة وفي وقتها بحق المسبب بذلك 
يؤدي الى إحساس المسيحي باإلهانة ويعتبر نفسه 
مواطنا من الدرجة الثانية على كل لنا أمل كبير 
بالرئيس البرزاني وحده في األقليم )نقولها بكل 
بشكلها  القضية  لحل  السريع  بالتدخل  صراحة( 
القانوني وإعادة اإلعتبار للمسيحيين الذين أهانتهم 

الرسوم المسيئة على أحذية ماكسي مول.

غـرزانــــيــــــــــــــات

جورج غرزاني/ ناشط سرياني

)ماكسي مول( كما في 
بيروت كذلك في عنكاوا

احياء 
التراث.. 

أم عنكاوية 
في استراليا

من إصدارات دار الحوار في سوريا
صدور كتاب جديد للبروفيسور أفرام عيسى


