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ساكو :والدة الرابطة الكلدانية حاجة قصوى بعد أحداث حزيران العام
الماضي وتجربة تستحق العناء من أجل إثبات حقوقنا
هندي في تصريح له :أن مسؤولية ثقيلة
مع والدة الرابطة الكلدانية في ظل مرحلة
حرجة تتطلب بذل المزيد من الجهد
لخدمة الشعب الكلداني ،مبينا أن من
أولويات عملهم في الهيئة العليا المؤقتة
فتح فروع للرابطة في بلدان تواجد الكلدان
وانتخاب رؤوساء لها فضال عن تشكيل
اللجان المركزية الدائمة للرابطة والتهيئة
لعقد مؤتمر شامل بعد عام إلنتخاب هيئة
جديدة مدتها اربع سنوات .
وشهد ختام المؤتمر مبادرات
داعمة ومشجعة عبر تبرعات مادية ألمانة
صندوق الرابطة بلغت قيمتها  60ألف
دوالر ،اذا تبرعت البطريركية الكلدانية
بعشرين ألف دوالر وخمسة آالف من
البطريرك ساكو شخصيا ومثلها من رئيس
الرابطة الجديد باالضافة الى عشرة االف
بأسم مطرانية مار توما في امريكا وعشرة
آالف من ابرشية اربيل للكلدان وخمسة
آالف من ابرشية كركوك واخرى من
المطران شليمون وردوني .
تفاصيل اكثر ص2

سورايا /عنكاوا
إنطلقت في بلدة عنكاوا وبرعاية
غبطة البطريرك مارلويس األول ساكو
بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق
والعالم يوم االربعاء الماضي أعمال
المؤتمر التأسيسي للرابطة الكلدانية
بحضور عدد من األساقفة األجالء واآلباء
الكهنة والشخصيات العلمانية من مختلف
بلدان العالم .
وأستهل المؤتمر بالوقوف اكراما
الرواح شهداء مجازر «سيبا -سفر بلك
« والشهداء االخرين ،بدأ المؤتمر بكلمة
للمعاون البطريركي المطران باسل يلدو
عبر خاللها عن فائق شكر البطريركية
للحاضرين ومن ساهم في التحضير
لمؤتمر الرابطة ،معتبرا إنعقاده بالحدث
التاريخي .
من جانبه ،قدم البطريرك ساكو شكره
لكل من أبدى بمقترحات وشارك في
بلورة وتطوير النظام الداخلي للرابطة التي
أعتبر تشكيلها حاجة قصوى بعد أحداث
حزيران من العام الماضي ،مؤكدا على
أهمية دور الكلدان في العراق والمنطقة
بكونهم أكبر المكونات المسيحية ،ولهم
شأن مهم ويتحملون المسؤولية الكبرى
في مواجهة التحديات التي تعصف

عدد من السادة المشاركين مجمعة على للرابطة الكلدانية يوم الخميس والذي
بالشعب المسيحي في العراق .
وشدد البطريرك ساكو على عدم االعتزاز بالهوية الكلدانية واالنتماء القومي عقد في عنكاوا بإعالن والدتها رسميا
اإلنجرار نحو مسار التطرف واإلنغالق لها في نظام الرابطة من دون اإلنغالق وإنتخاب رئيسا لها ونائب وسكرتير وأمين
صندوق من الهيئة العليا المؤقتة المنتخبة
وأن تكون الرابطة الكلدانية مبنية على على التسميات القومية االخرى.
وفي الشأن نفسه ،تخللت الجلسة والبالغ عددها  12عضوا والتصويت على
أساس الحوار المفتوح وتشجيع العالقات
مع اآلخرين مع األخذ بنظر األعتبار االولى في منهاج اليوم االول عرض نظامها الداخلي بعد تعديله .
وتخلل اليوم األول والثاني للمؤتمر
المحافظة على الهوية الكلدانية وعراقتها ،تخطيطي من إعداد  42شخصية من
متمنيا وجود تجمع مسيحي شامل وواسع النخب والباحثين من خارج العراق جدل وتباين في اآلراء ونقاشات عميقة
تضمنت كيفية التخطيط للرابطة ووضع تمخض عنها تعديالت واسعة في النظام
في المستقبل .
العالميةتعريفها بأنها
للرابطة التي جاء في
الرابطة الداخلي
وتبنت مسودة النظام الداخلي أسس عملها وعالقاتها مع الجهات
الكلدانية
«رابطة مدنية عالمية غير حكومية تعبر عن
العالمية األخرى .
األولى بتسمية
جديدا في مادته
مقترحا
الكلدانية
الرابطة
وأستمرت أعمال المؤتمر التأسيسي الهوية الكلدانية وعن االنتماء الى الشعب
(االمة الكلدانية)  ،فيما جاءت مداخالت
الكلداني في كل مكان» ،فيما أكدت
بيان نظامها ضرورة العمل على
أحدى مواد
بيان
تشجيع وتنمية الوعي القومي الكلداني .
وحددت أهداف الرابطة للمنتمي
.الى ابناء شعبنا الكلداني في العراق والعالم
ألقت طائرات عراقية منشورات
إليها في أولى نقاطها ،بأن يكون «مؤمنا
.الى ابناء شعبنا الكلداني في العراق والعالم
تحذيرية على مدينة الموصل ،مساء
بقوميته الكلدانية» ،مشيرة إلى أن باب
تحية كلدانية.
الجمعة ،داعية فيها اهالي المدينة الى
االنتساب مفتوح لكل الكلدان في العراق
تحية كلدانية.
القوات االمنية الستعادة
التعاون مع
المؤتمر أن ال
محددة أهمها
رتا وفق
والعالم
عقد في
التأسيسي والذي
شروط خالل
كلديثا) من
نهنئ شعبنا بمناسبة تأسيس الرابطة الكلدانية (ميس
سيطرة تنظيم داعش.
الموصل من
أبيناأو حزبية
سياسية
أجندات
المنتمي
يحمل
روفائيل
البطريرك مار لويس
غبطة
برئاسة
5112
من  ٣ – 1تموز
التأسيسيالعراق
المؤتمر -أربيل /
نهنئ شعبنا بمناسبة تأسيس الرابطة الكلدانية (ميسرتا كلديثا) من خالل عنكاوه
للفتره في
والذي عقد
العالم
مارالمطار
والساده
أبينا ساكو
عنكاوه  -أربيل  /العراق للفتره من  ٣ – 1تموز  5112برئاسة غبطةاالول
لويسنةروفائيل
البطريرك
أحد المنشورات «ان
ومنفي
األجالء واألباء .الكهنة االفاضل ووفود من عدة محافظات العراقوجاء
االردن).
أستراليا و
فرنسا ،بلجيكا ،السويد
سويسرا،
امريكا ،كندا،
االول ساكو والساده المطارنة األجالء واألباء الكهنة االفاضل ووفود (
المانيا،العالم
العراق ومن
محافظات
من عدة
عن شكرهم
الكنيسة
وعبر ،رؤوساء
كل خطوة تخطوها الحكومة باتجاه
).
االردن
(امريكا ،كندا ،سويسرا ،المانيا ،فرنسا ،بلجيكا ،السويد ،أستراليا و
المؤتمر
في
للمشاركين
وتقديرهم
الموصل ،مدينتكم العظيمة ،تحسب
من
الرابطة
هذه
ومهام
برنامج
بانجاح
الكفيلة
والسبل
الداخلي
النظام
ديمقراطي
باسلوب
الحاضرون
تدارس
إلصرارهم على بناء هذه الرابطة التي
فيها مستقبلكم» ،مشيرة إلى أن
والمؤلفة من أثناعشر عضوا
الهيئهفيالعليا
أنتخاب
الداخلي و
منأقرار النظام
الرابطةوتم
رسمت لها،
االهداف التي
تدارس الحاضرون باسلوب ديمقراطي النظام الداخلي والسبل الكفيلة خالل
ومهام هذه
بانجاح برنامج
تصريح
ساكو
البطريرك
إعتبرها
«العودة الى وضع يتم فيه الخالص
.
واحدآ
عاما
ولمدة
عضوا
أثناعشر
من
والمؤلفة
العليا
خالل االهداف التي رسمت لها ،وتم أقرار النظام الداخلي و أنتخاب الهيئه
صحفي بأنها تجربة تستحق العناء من
من الظلم والجهل بات قريبا».
ولمدة عاما واحدآ.
أجل تأسيس الرابطة الكلدانية،
رابطتهم«قواتكم المسلحة
دعمالمنشور
معربافيعنكل مكان الىوأكد
وبهذه المناسبة أتوجه بأسمي وبأسم الهيئه العليا للرابطة ألبناء شعبنا الكلداني
شكره للمشاركين في المؤتمر ولمن
تعاونوا معها ،إبتعدوا
األبواب ،في
على سينشر
االهداف وااللتزام الكامل بما أقرت في النظام الداخلي الذي
لتحقيق
ان تبقى
وبهذه المناسبة أتوجه بأسمي وبأسم الهيئه العليا للرابطة ألبناء شعبنا هذه من
رابطتهم
منبرادعم
مكان الى
اجلكل
الكلداني في
والمواقعفياالخرى .ساهم في مقترحات النضاج فكرتها.
عن الدواعش بما ترونه مناسبا،
البطريكية
الكلدانية سينشر
الداخلي الذي
وقعالنظام
هذه من اجل ان تبقى منبرا لتحقيق االهداف وااللتزام الكامل بما أقرت مفي
فيما أشاد المطران إبراهيم إبراهيم
موقع البطريكية الكلدانية والمواقع االخرى.
لتسجلوا للتاريخ أنكم اصحاب
أثمر
الذي
الجبار
بالعمل
له
كلمة
في
تاسيسها
في
ساهم
من
لكل
شكرنا
مع
واندفاع
قوة
بكل
هذه
رابطتهم
الكلداني
شعبنا
ابناء
يدعم
بان
كبير
املنا
التحرير ،وانكم من سيحكم المدينة
والتي وصفها
الكلدانية
تاسيسهامار لويس عن
واالباء
المطارنة األجالء
والسادة
الرابطةساكو
والدةاالول
روفائيل
البطريرك
جهود
خاصة
ابينا في
غبطةساهم
لكل من
شكرنا
املنا كبير بان يدعم ابناء شعبنا الكلداني رابطتهم هذه بكل قوة واندفاع مع
مصيرها ،وانتم أهل لذلك».
ويقرر
بالصعبة بعد مخاض عسير ،مضيفا « لكن
الحاضرين .
المطارنةالسادة
الكهنة وجميع
واالباء
األجالء
والسادة
خاصة جهود غبطة ابينا البطريرك مار لويس روفائيل االول ساكو
ودعا المنشور سكان المدينة إلى
في األخير أنجبت ولدا جميال ويتوجب
الكهنة وجميع السادة الحاضرين .
حمل أجهزة الراديو الصغيرة بشكل
علينا أن نكمل مسيرة الرابطة وأن نكون
دائم ،ألن هناك إذاعة ستبدأ بثها
صفاء صباح هندي
مخلصين لما حققناه من انجاز كبير لنشر
قريبا إلعطاء توجيهات مهمة لسالمة
رئيس الهيئة العليا
صفاء صباح هندي
الوعي الكلداني دون خوف» .خاتما
المواطنين خالل العمليات العسكرية.
الرابطة الكلدانية العالمية
رئيس الهيئة العليا
كالمه بتحية الى الشعب الكلداني .
الرابطة الكلدانية العالمية
/4تموز5102/

طائرات عراقية
تلقي منشورات
تحذيرية لسكان
الموصل

/4تموز5102/

من جانبه ،إعتبر رئيس الرابطة صفاء
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البيان الختامي

المؤتمر التأسيسي للرابطة الكلدانية

عقــد فــي مــــدينة أربيــــل -عنكاوا مــــن
 3 -1تمــوز  ،2015المؤتمر التأسيســي للرابطة
الكلدانيــة بدعــوة مــن غبطــة ابينــا البطريــرك
مــار لويــس روفائيــل األول ســاكو وبمشــاركة
عــدد مــن األســاقفة األجــاء واألبــاء الكهنــة
وشــخصيات مــن العــراق واألردن والواليــات
المتحــدة األميريكيةوكنــدا وأســتراليا
وبلجيــكا وسويســرا وفرنســا وألمانيــا .ناقــش
المشــاركون بــروح المســؤولية واجــواء
ديمقراطيــة أهميــة تأســيس الرابطــة ومناقشــة
مســودة النظــام الداخلــي .وبعــد إجــراء
تعديــات علــى المســودة تــم إعتمــاد النســخة
المنقحــة باإلجمــاع.
تــم انتخــاب الهيئــة العليــا لفتــرة ســنة
واحــدة فقــط:

الســيد صفاء صباح هندي  -رئيسا
الســيد جمال قالبات  -نائب الرئيس
الســيد دومنيك كندو -سكرتيرا
الدكتور امانج فرنســيس  -امينا للصندوق.
وعضويــة كل من :
الســيد ظافر نوح  -بغداد
الســيد يوحنا بيداويد -استراليا
الســيد منير هرمز  -كندا
الســيد بيفن نوري  -بلجيكا
الســيد سالم مرقس -فرنسا
الســيد اديب توما متي -المانيا
الســيدة ليلى امير داود -األردن
الســيد معن شليمون– دهوك
األب بولــس ســاتي للفــادي األقــدس

– مرشــد الرابطــة الكلدانية
يعتبــر الكلــدان مــن أقــدم الشــعوب التــي
ســكنت بــاد مــا بيــن النهريــن ،وقــد أســهموا
قديمــا وحديثــا فــي تطويرهــا وازدهارهــا،
حيــث عملــوا بجــد واخــاص فــي مجــاالت
الحيــاة كافــة خاصــة الثقافيــة منهــا ،وكانــوا
دومــا مواطنيــن مخلصيــن لبلدهــم وشــعبهم،
وبالرغــم مــن هــذا عانــوا كثيــرا فــي مذابــح
ســيبا (ســفر برلــك)  1915وحتــى اليــوم مــع
غيرهــم مــن المســيحيين.
لــذا جــاء تأســيس رابطــة كلدانيــة مدنيــة
مســتقلة.
 -1لتعزيــز البيــت الكلدانــي وحشــد
واســتثمار كل طاقــات وامكانيــات وخبــرات
الشــعب الكلدانــي فــي العــراق والعالــم

لترســيخ اســس العيــش المشــترك القائــم علــى
الحريــة والمســاواة علــى اســاس المواطنــة
واحتــرام حقــوق االنســان والمجتمــع المدنــي.
 -2الحفــاظ علــى الحقــوق االجتماعيــة
والثقافيــة والسياســية مــن دون ان تتحــول الــى
حــزب سياســي.
 -3نشــر التــراث الكلدانــي والمشــرقي
علــى جميــع المســتويات مــن خــال إقامــة
المراكــز الثقافيــة والتعليميــة ودورات لغويــة
والمهرجانــات والمعــارض الفنيــة والرياضيــة،
اضافــة للتعــاون مــع المؤسســات الكلدانيــة
االخــرى.
 -4الســعي لبنــاء جســور التآخــي
والمحبــة واحتــرام المكونــات األخــرى.
-5الســعي الــى تطويــر البلــدات الكلدانيــة
والمســيحية مــن خــال دعــم برامــج تنمويــة
واســتثمار أصحــاب رؤوس االمــوال
والصنــدوق الكلدانــي ومخاطبــة المنظمــات
اإلنســانية الداعمــة لهــا.
 -6تعزيــز التعــاون مــع اخوتنا اآلشــوريين
والســريان واألرمــن ولنــا األمــل الوطيــد إننــا
قريبــا نتوصــل الــى رابطــة واحــدة تضمنــا
جميعــا خصوصــا فــي هــذه الظــروف الصعبــة.
وفــي الختــام نرفــع شــكرنا العميــق
لغبطــة ابينــا البطريــرك مــار لويــس روفائيــل
األول ســاكو والســادة األســاقفة االجــاء
وكل المشــاركين فــي المؤتمــر .كمــا نشــكر
حكومــة إقليــم كوردســتان لمــا تقدمــه
إلخوتنــا النازحيــن.
وأيضــا نشــكر وســائل االعــام لتغطيتهــا
المؤتمــر وبشــكل خــاص قنــاة عشــتار
الفضائيــة ،قنــاة المخلــص الكلدانيــة ،إذاعــة
صــوت الكلــدان ،وجريــدة ســورايا.

أسماء األعضاء المؤسسين للرابطة الكلدانية
باســم جريــدة ســورايا نتقــدم بأزكــى
التهانــي والتبريــكات لنجــاح المؤتمــر
التاسيســي للرابطــة الكلدانيــة المنعقــد فــي
عنــكاوة – أربيــل فــي  3-1تمــوز . 2015
وألــف مبــروك للهيئــة العليــا المؤقتــة
التــي تــم انتخابهــا للتحضيــر للمؤتمــر العــام
لتشــكيل الهيئــة العليــا الدائمــة ....نطلــب مــن
الــرب التوفيــق لكــي تقــوم الرابطــة الكلدانيــة
بكافــة مهامهــا.
 -1غبطة البطريرك ساكو -العراق
 -2المطران إبراهيم إبراهيم -أمريكا
 -3المطران جاك اسحق -العراق
 -4المطران بشار متي وردة -العراق
 -5المطران شليمون وردوني -العراق
 -6المطران يوسف توما -العراق
 -7المطران حبيب النوفلي -العراق
 -8المطران باسليوس يلدو -العراق
 -9االب يعقوب -فرنسا
 -10االب ســمير بطــرس الخــوري -العــراق

 دهــوك -11االب بولس ساتي -بلجيكا
 -12الدكتور نوري منصور -أمريكا
 -13شوقي قونجا -أمريكا
 -14جمال قالبات -أمريكا  -مشيغان
 -15عادل بقال -أمريكا
 -16قيس ساكو -أمريكا
 -17ادريس الملك -بلجيكا
 -18بيفن نوري يوسف -بلجيكا
 -19يوحنا بيداويد -استراليا
 -20منير فرنسيس هرمز -كندا
 -21افرام ابلحد افرام -العراق
 -22ميناس يوسف سيفو -العراق
 -23صفاء الدين توزي -األردن
 -24دومنيك عيسى كندو -سويسرا
 -25مؤيد شمعون خوشابه -بلجيكا
 -26سمير يوسف -استراليا
 -27غانم نعمو -استراليا
 -28الشماس سعيد اليعقوب -فرنسا
 -29صفــاء صبــاح هنــدي -العــراق -

كر كــو ك
 -30أيــوب ميخائيــل مينــاس -العــراق -
كركــوك
 -31ريــان لويــس بهجــت -العــراق -
كر كــو ك
 -32نــوزاد بولــص حنــا الحكيــم -العــراق
 أربيــل -33نــزار صبــري العوصجــي -األردن -
عمــان
 -34اديب توما متي -المانيا  -ايسن
 -35ناظــم ســنحاريب اليــاس -العــراق -
بغــداد
 -36نضال هرمز اسطيفان -العراق  -بغداد
 -37مازن إيليا مجيد -العراق  -بغداد
 -38غزوان ماهر هيالي -العراق  -بغداد
 -39الدكتــور زهيــر رحيمــو -العــراق -
أربيــل
 -40معن شليمون ميخو -العراق  -دهوك
 -41يوسف شابو يوسف -العراق  -دهوك
 -42هاشم زيتونة  -األردن  -عمان
 -43ليلى امير داود -األردن  -عمان

 -44بســام بولــص جمــو ككا -العــراق -
بغــداد
 -45مــازن ميخائيــل نــوري -العــراق -
كركــوك
 -46سعاد مرقس مرقس -العراق  -موصل
 -47سالم قرياقوس مرقس -فرنسا
 -48دكتــور حبيــب حنــا منصــور-
العــراق  -أربيــل
 -49دكتــور امانــج فرنســيس بويــا-
العــراق  -أربيــل
 -50الصحفــي ظافــر نــوح -العــراق -
بغــداد
 -51المهنــدس ســالم شــمام مقــو-
العــراق  -بغــداد
 -52الدكتور جيرالد بيداويد  -سويسرا
 -53الشــماس عيســى يونــان عيســو-
كنــدا
 -54حكيــم عيســى كنــدو -العــراق -
أربيــل
 -55األستاذ مانوئيل توماس-
 -56الشماس يوسف شابو
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البطريرك ساكو :يجب أن يكون لنا صوت في هذا الظرف
عبد الحميد زيباري

بدعـوة مـن الكنيسـة الكدانيـة،
وبرعايـة البطريرك مار لويس روفائيل
االول سـاكو بطريـرك بابـل للكلـدان،
وعـدد مـن كبـار الشـخصيات الدينية
واالجتماعيـة الكلدانيـة ،أعلـن فـي
بلـدة عنـكاوا ذات االغلبية المسـيحية
عـن تأسـيس (الرابطـة الكلدانيـة).
وإنتخـب المؤتمـر التأسيسـي
للرابطـة الـذي اسـتمر ثالثة ايـام هيئة
للرابطـة وصـاغ نظامهـا الداخلـي.
وسـتضطلع الرابطـة بلعـب دور
مدنـي وحمايـة التـراث الكلدانـي،
وتعزيـز العالقـات السياسـية والثقافيـة
واالجتماعيـة بيـن الكلـدان والطوائف
العراقيـة االخـرى.
وفـي تصريـح الذاعـة العـراق
الحـر قـال البطريـرك مـار لويـس
روفائـب االول سـاكو :نحـن ككلدان
ليـس لدينـا اية تنظيمـات مدنية ثقافية
اجتماعيـة تهتـم بالشـأن الكلدانـي
وبشـعبنا وبلغتنـا ،وقـد تشـتتنا بسـبب
الظـروف ،لـذا شـكلت هـذه الرابطـة
لكـي تهتـم بالبيـت الكلدانـي مـن
الجوانـب الثقافيـة واالنسـانية ودعـم
العمليـة السياسـية فـي العـراق.
واضـاف البطريـرك :المهـم
ان هنـاك مرجعيـة غيـر المرجعيـة
الدينيـة للكلـدان ،ويجـب ان يكـون
لنـا صـوت الـى جانـب اصـوات

المكونـات االخرى في هـذا الظرف،
الننـا مشـتتين فـي العالـم.
وقـد انتخـب صفاء صبـاح هندي
خلال الجلسـة الختاميـة للمؤتمـر
رئيسـا للهيئـة التاسيسـية للرابطـة لمدة
سـنة واحـدة.
وقـال هنـدي الذاعـة العـراق
الحـر :سـنبدا مهامنـا قريبا جـدا .لدينا
اهـداف كثيـرة ،ولكـن الـذي يهمنـا
هـو التركيـز علـى اهميـة االنتمـاء

الكلدانـي والمسـيحي ،ومـد الجسـور
واقامـة روابـط مع االخوة المسـيحيين
االخرين بمختلف مسـمياتهم ،والعمل
علـى ترميم البيت الكلداني ،وترسـيخ
كل الجهـود ،وكل الكفـاءات لخدمة
الكلـدان والمسـيحيين ،فـي البلـدان
التـي يعيشـون فيهـا.
صبـاح
صفـاء
واوضـح
هنـدي رئيـس الرابطـة الكلدانيـة:
نريـد ان ان نمـارس ضغـط علـى

الحكومـات ،ومراكـز القـرار ،لتثبيـت
هويتنـا الكدانيـة ،وكذلـك الحفـاظ
علـى حقوقنـا السياسـية والثقافيـة
واالجتماعيـة وفـي كل المجـاالت.
ورغـم رعايـة الكنيسـة الكدانيـة
للمؤتمـر التاسيسـي لهـذه الرابطـة
واالشـراف على عمليـة انتخاب الهيئة
التاسيسـية ،إال أن االعالمـي نـوزاد
بولـس حكيـم اوضـح ان الكنيسـة
كانـت الراعيـة لهـذا اللقـاء ،ولكـن

اليـوم بعـد التاسـيس ،فان الكنيسـة لن
تتدخـل فـي شـؤونها ،وانما سـتقودها
مجموعـة مـن العلمانييـن ،والمؤتمـر
التاسيسـي حضـره  45باحثا واكاديميا
واعالميـا مـن مختلـف دول العالـم.
وهـذه الرابطـة تمثـل حوالـي مليـون
وربـع المليـون كلدانـي ،وسـتعمل
علـى لـم الشـمل وترتيـب البيـت
الكلدانـي بعـد ان عجـزت االحـزاب
السياسـية عـن تحقيـق ذلـك.

وفد من الجامعة الكاثوليكية في أربيل يزور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اإلقليم

زار صباح اليوم الموافق 30
حزيران  2015وفد من الجامعة
الكاثوليكية في اربيل يترأسه سيادة
المطران مار بشار متى وردة رئيس
ايبارشية أربيل الكلدانية ،رئيس الهيأة
التأسيسية للجامعة ،وبمعية نخبة من
االكاديميين :الدكتور سمير خوراني
المنسق العام للجامعة وعضو هياة
االمناء فيها والدكتورة منى يوخنا ياقو
عضو هيأة االمناء ،فضال عن أعضاء

اللجنة التنسيقية للجامعة المنبثقة عن
جمعية حدياب للكفاءات ،ويمثلها
الدكتور حبيب حنا منصور رئيس
جمعية حدياب للكفاءات ،والسيد
عزيز عمانوئيل نائب الرئيس والدكتور
رمزي روفائيل مدير االدارة ،والدكتور
رغد زهير المسؤول المالي والدكتور
زهير رحيمو عضو الهياة االدارية .زار
الدكتور يوسف كوران وزير التعليم
العالي والبحث العلمي في مقره

بالوزارة في العاصمة اربيل .جاءت
الزيارة من اجل التباحث حول الجامعة
الكاثوليكية في اربيل التي من المزمع
تأسيسها ،وتقديم مشروع التأسيس
الستحصال الموافقات الرسمية من
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في االقليم وتقديم فكرة ودراسة
مبسطة للسيد الوزير عن هذا المشروع
االستراتيجي بالنسبة لشعبنا في هذا
الوقت العصيب كمساهمة فعالة

وجادة من أجل وقف نزيف الهجرة
وخصوصا في قطاع الشباب فضال عن
دخول ميدان المنافسة االكاديمية مع
جامعات االقليم والجامعات العراقية
وعلى مستوى عال .في البداية تحدث
المطران بشار متى وردة في كلمة
مقتضبة عن ضرورة تأسيس هكذا
جامعة رصينة وبمواصفات اكاديمية
عالية وما يمكن أن تقدمه من خدمة
لشعبنا خصوصا والبناء االقليم عموما.
ثم تحدث الدكتور سمير خوراني عن
االسباب الموجبة لتاسيس هذه الجامعة
اكاديميا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا،
كما قدم نبذة موجزة عن رؤية
الجامعة ورسالتها وأهدافها وما يمكن
أن تتميز به عن باقي جامعات االقليم
وما تضيفه اليها ،واالختصاصات النادرة
التي توفرها مراعية في ذلك توجهات
سوق العمل في االقليم وضرورة توفير
فرص عمل للخريجين .بعدها تحدثت
الدكتورة منى يوخنا ياقو عن اوضاع
شعبنا البائسة وخصوصا اوضاع الطلبة
النازحين وما يمكن أن تقدمه هذه
الجامعة من خدمة حقيقية لهؤالء
الطلبة الذين تقطعت بهم السبل واصبح
مستقبلهم على المحك بعد تهجيرهم

من مناطقهم التاريخية ،وباتوا يفكرون
بالهجرة كحل اخير .ثم ختم الدكتور
حبيب حنا منصور الحديث بكلمة
مقتضبة عن اهمية هذه الجامعة من
أجل تمتين أواصر التعايش والتاخي
بين مكونات االقليم وزرع ثقافة الحوار
والتسامح وخلق جيل جديد اكثر
وعيا وانفتاحا في ظل تجربة االقليم
الديمقراطية .وقد ابدى السيد الوزير
تضامنه مع فكرة الجامعة مؤكدا على
ضرورة جودتها ورصانتها وتميزها كي
تنال مكانتها بين الجامعات االخرى
وتجد قبوال لدى الطلبة  .وأكد على
أن االقليم أبوابه مفتوحة لكل من يريد
أن يسهم في بنائه وتقدمه على أسس
علمية وأكاديمية وإقتصادية ،مشيدا
في الوقت نفسه بالمكون المسيحي
كونه من المكونات االصيلة في البلد
وبأحقيته في أن تكون له مؤسساته
على وفق القوانين واالصول المرعية
في االقليم .في الختام شكر المطران
بشار متى وردة  -بأسم الوفد وبأسم
الهياة التأسيسية -السيد الوزير على
حسن االستقبال وتعاونه المثمر متمنيا
له دوام الموفقية والنجاح.
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مهسرور بارزانی :دهبێت پهكهكه قهندیل چۆڵ بكات
راوێژكاری ئاسایشی ئهنجومهنی
ههرێمی كوردستان بهپێویست 
ی
كرێكارانی
پارتی
دهزانێت
كوردستان (پهكهكه) ،ههموو ئهو
ناوچانه چۆڵ بكات كه له سنووری
ههرێمی كوردستاندان و لهدوای
تێكشكاندنی رێكخراوی تیرۆریستی
داعش ،جهختیشی لهسهر پێویستی
چۆڵكردنی قهزای شهنگال كردهوه
لهالیهن یهكینهكانی پاراستانی گهل
(یهپهگه).
لـه
بارزانـی
مهسـرور
دیمانهیهكـی لهگـهڵ سـایتی
(مۆنیتـۆر) وتوویهتـی« :بـه شـهڕی
دژ بـه رێكخـراوی تیرۆریسـتی
داعـش ،پێشـمهرگه پێشـكهوتنی
گـهورهی بهدهسـتهێناوه و لـهوه
بـه
ههسـت
نزیكبووینهتـهوه
تێكشـكاندنی ئـهو رێكخـراوه

بكهیـن».
تونـدڕهوه
مهسـرور بارزانـی ئامـاژهی بـ ه
ژمـارهی شـههید و بریندارهكانـی
هێـزی پێشـمهرگه كـرد لـه شـهڕی
دژ بـه داعـش و وتـی« :هێزهكانـی
پێشـمهرگه لـه مانگـی ئابـی

رابـردووهوه نزیكـهی  1280شـههید
و نزیكـهی  7000برینـداری ههیـه،
لهبهرانبـهردا داعـش نزیكـهی
 11000چهكـداری لهدهسـتداوه«.
پارتـی
بـه
سـهبارهت
كرێكارانـی كوردسـتان (پهكهكـه)

و یهكینهكانـی پاراسـتنی گـهل
(یهپهگـه) ،مهسـرور بارزانـی وتـی:
«دهبێـت (پهكهكـه) قهندیـل چـۆڵ
بـكات و پێویسـته (یهپهگـه)ش
بگهڕێتـهوه ناوچهكانـی خـۆی«.
راوێـژكاری
وتـهی
بـه
ئهنجومهنـی ئاسایشـی ههرێمـی
پارتـی
دهبێـت
كوردسـتان،
كرێكارانـی كوردسـتان قهندیـل
جێبهێڵێـت ،چونكـه لهنێـو خاكـی
عیراقدایـه ،ئـهوهش ههنگاوێـك
دهبێـت بـۆ بهیهێنانـی ئاشـتی لـه
توركیـا و ئێمـهش دهمانهوێـت
پرۆسـهی ئاشـتی لـهو واڵتـهدا
بێـت.
سـهركهوتوو
وتیشـی« :هێزهكانـی (پهكهكـه)
و (یهپهگـه) میوانـن ،وهك چـۆن
هێزهكانـی پێشـمهرگه كاتێـك
چوونـه نێـو كۆبانـێ میـوان بـوون،

ئیمارات هەڵمەتێك بۆ یارمەتیدانی ئاوارە وپەنابەرانی
هەرێمی كوردستان دەستپێدەکات

دەوڵەتی ئیماراتی عەرەبی یەکگرتوو،
دەستی بە هەڵمەتێكی سەرتاسەری بۆ ئاوارە
وپەنابەرانی نێو هەرێمی كوردستان کردووە
بۆ گەیاندنی یارمەتی مرۆیی وكەلوپەلی
تەندروستی بۆیان ،کە نزیكەی یەك ملیۆن كەس
پێی سوودمەند دەبن.
راشد مەنسووری ،كونسوڵی ئیمارات
لە هەولێر ،لە لێدوانێكی تایبەت بە ماڵپەڕی
حكومەتی هەرێمی كوردستان وتی ،بەپێی
رێنماییەكانی سەرۆك وحکومەتی دەوڵەتی
ئیمارات ولەڕێگەی دەزگای خەلیفە بن زاید
ئال نهەیان بەهاوكاری دەزگای خێر خوازی
بارزانی وبەسەرپەرشتی مانگی سووری ئیماراتی
ئەم هەڵمەتە وەكو دیاری مانگی ڕەمەزانی پیرۆز
لە هەرێمی كوردستان دەستیپێكرد وتا كۆتایی
ئەم مانگە بەردەوام دەبێت وهەموو ناوچەكانی
هەرێمی كوردستان دەگرێتەوە.
رونیشیكردەوە ،ئەوان دوو شێوە
دابەشكردنیان هەیە بۆ یارمەتیە مرۆییەكان،
بەشێكیان هەفتانەن کە بەشێوەیەكی بەردەوامە

وپرۆسەكە چەسپاوە بۆ ئەوانەی لێی سوودمەندن،
بەشەكەی دیكەیشی بۆ خانەوادە هەژارەكانی
دەرەوەی كامپەكانە وئەو كەلوپەالنەی خۆراك
كە پێیان دەدرێت بەشی دوو هەفتەیان دەكات
ئەمە جگە لە دابینكردنی پێداویستی ئافرەت
ومنداڵ وئاوی پاك بۆ خواردنەوە.
راشد مەنسووری ئاماژەی بەوەدا بەپێی ئەو
پالنەی بە هاوبەشی لەگەڵ دەزگای خێرخوازی
بارزانی داندراوە ،دوای هەولێر بەرەو دهۆك
وئاكرێ وپاشانیش بۆ سلێمانی دەڕۆن بەهەموو
شار وشارۆچكەكانیانەوە .وتیشی کە تا ئێستا
زیاتر لە  250هەزار كەس لەم هەڵمەتە سوودیان
وەرگرتووە.
ئەوەشی خستەڕوو كە ناونووسكردن بۆ
پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری تەندروستی بە
پێشكەشكردنی دەرمان وهاتنی تیمی پزیشكی
وتەندروستی وئەنجامدانی نەشتەرگەریش بۆ
ئەوانەی پێویستیان پێیەتی لەئارادایە.
لەدوایین چاالكی مانگی سووری
ئیماراتیش ،بەهاوكاری دەزگای خێرخوازی

بارزانی وبەسەرپەرشتی كونسوڵگەری دەوڵەتی
ئیماراتی عەرەبی یەکگرتوو لە هەولێر
هەڵمەتێكی گەیاندنی هاوكاری مرۆیی بۆ ئاوارە
عەرەبەكانی نێو هەرێمی كوردستان دەستپێكرد
كە سەرتاسەری شارەكانی هەرێمی كوردستان
دەگرێتەوە ولەنێو كامپەكانی هەولێر دەستی
پێكرد وبۆ دەوروبەری بەردەوام بوو.
لە 27ی حوزەیران ،بەشێكی ئەم هاوكاریانە
گەیەندرایە نزیكەی  1200خانەوادەی ئاوارەبوو
كە بە پلەیەك خەڵكی ناوچەكانی تەل شەعیر
وتەلڕیم وگەیارەن .ئەمە جگە لە چەند
خانەوادەیەكی كوردی ناوچەكانی دەورووبەری
مەخموور كە تا ئێستا بەهۆی هاوسنووریان
لەگەڵ بەرەكانی شەڕدا نەگەڕاونەتە شوێن
وناوچەكانیان وبەگشتی ژمارەی خانەوادە
ئاوارەبووەكان لەنێوان  1000تا  1200دایە.
راشد مەنسووری ئاماژەی بەوەشدا کە
دەزگای خێرخوازی بارزانی كە هاوبەشێكی
ستراتیژی مانگی سووری ئیماراتیە ،لەم ماوەیەدا
توانی لیستی تایبەت بەناوی خانەوادەكان ئامادە
بكات وپۆلێنیان بكات وبەپێی لیستەكانی ئەوان
ئەم كارە كرا.
هەر لەم چوارچێوەیەشدا ولەرۆژی
3ی تەموزی ئەمسال ،بەهەماهەنگی نێوان
كونسوڵگەری ئیمارات لە هەولێر ودەزگای
خێرخوازی بارزانی ،رێكخراوی مانگی سوری
ئیماراتی یارمەتی مرۆیی كە لەچەند مادەیەكی
خۆراك وچەند كەلوپەلێكی تەندروستی
پێكهاتبوو گەیاندە ئاوارەكانی كامپی بەحركە
وپەنابەرانی رۆژئاوای كوردستان لە كامپی
كەورگۆسك.
لەهەردوو كامپدا ،نزیكەی  3000خانەوادە
لەم یارمەتیانە سوود مەندبوون ،وبەپێی پالنی
داهاتووشدا،ئاوارە وپەنابەرانی هەردوو پارێزگای
دهۆك وسلێمانی لەم یارمەتیە مرۆییانە سوودمەند
دەبن.

بۆیـه پێویسـته بگهڕێنـهوه بـۆ
ناوچهكانـی خۆیـان».
و
كێشـه
لهبـارهی
عیراقـهوه،
گیروگرفتهكانـی
مهسـرور بارزانـی لـه دیمانهكـهدا
رایگهیانـد« :عیـراق بهسـهر سـێ
ناوچـهدا دابـهش بـووه ،ناوچهیـهك
لهالیـهن كـوردهوه بهڕێوهدهبرێـت
كـه ههرێمـی كوردسـتانه ،ناوچـ هی
دووهم ناوچـه سوننهنشـینهكانه كـه
داعـش بهڕێـوهی دهبـات ،ناوچـ هی
باشـووریش شـیعه بهڕێوهی دهبات»،
هـاوكات ئـهوهی رهتكـردهوه،
رێكخـراوی تیرۆریسـتی داعـش
بهشـێك بێـت لـه دیالۆگ یـان وهك
دراوسـێیهكی كـورد قبـوڵ بكرێت،
بۆیه بهپێویسـتی زانی تێكبشـكێنرێت
و لهناوببرێـت.

ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی
مەدەنی هەوڵی پەراوێزخستنی
كورسی كۆتا لە پەرلەمان
ڕەتدەكەنەوە
لە كۆنگرەیەكی ڕۆژنامەوانی كە سەرجەم
سەرۆك و ئەندام پەرلەمانەكانی توركمان و
مەسیحییەكان تێدا بەشداربوون داوایان لە هەرسێ
سەرۆكایەتییەكەی هەرێم كرد كە ئەو هەوڵەیە
ڕابگرن كە كاردەكرێت بۆ پەراوێزخستنیان.
عەدنان ئەنوەر بەگ سەرۆكی ئەنجوومەنی
بااڵی ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی
بەیاننامەیەكی خوێندەوە و لە بەیاننامەكەیدا
نیگەرانی خۆییاننیان دەربڕی كە لە ئێستەدا
هەوڵێك لە ئارادایە بۆ ئەوەی لە پەرلەمانی
كوردستان كورسی كۆتا نەمێنێت.
عەدنان ئەنوەر بەگ گوتی :یەكێك لە
كارەجوانەكانی پێكەوە ژیان لە هەرێمی
كوردستان دانانی كورسی كۆتابوو بۆ برا
توركمان و مەسیحییەكان و كلدان و ئاشورییەكان.
بەداخەوەە لە الیەن هەندێك الیەینی سیاسی كار
بۆ كەمكردنەوە یان نەمانی دەكەن لە ڕێگەی
پرۆژە یاسایەك.
جەختیشیكردەوە ئەوان وەك ئەنجومەنی
ڕێكخراوەكان نیگەرانن لەو هەوڵەیە و ئەو كارەیە
ڕەت دەكەنەوە ،گوتیشی :چاوەڕوانی زیاتركردنی
كورسیماندەكرد ،نەوك بە پێچەوانەوە ،هەربۆیە
ئەمكارەیە خزمەت بە پێكەوە ژیان ناكات.
لە كۆتایی بەیاننامەكەدا كە عەندنان ئەنوەر
بەگ خوێندییەوە جەختیكردەوە ئەگەر هاتوو
ئەوهەوڵە بخەنە گەڕ و كاری بۆ بكرێت ئەوا
هەڵوێستی ترمان دەبێت.
لە الیەن خۆشییەوە مونا قەهوەچی ئەندامی
پەرلەمانی كوردستان لەسەر لیستی توركمانی
ئاماژەی بەوەدا ئەگەر هاتوو ئەو جۆرە بیرۆكەیە
كرایە پرۆژە ئەوا ئێمەش پرۆژە یاسایەك پێشكەش
دەكەین بۆ ئەوەی كورسی كۆتامان بۆ زیاد
بكەن.
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موفق حداد
بعــد أكثــر مــن إثنــي عشــر
عام ــا والع ــراق ينح ــدر م ــن س ــئ
إل ــى أس ــوأ وم ــن لحم ــة وأخ ــوة
وتـــآخ إلـــى عـــداء وخصـــام
لحـــد قتـــل األخ أخـــاه بـــدم
ب ــارد لس ــبب وأحيان ــا ب ــا س ــبب
..هك ــذا تح ــول االنس ــان العراق ــي
إلـــى هـــدف ســـهل المنـــال فـــا
قانـــون يحكـــم البلـــد والقـــوة
تمنـــع العنـــف واالعتـــداء ،بـــل
أصبـــح القانـــون بجانـــب الظالـــم،
واألمـــن هـــو المعتـــدي المبتـــز،
والضحيـــة فـــي جميـــع االحـــوال
يكـــون المواطـــن البســـيط ..بـــل
حتـــى المثقـــف لـــم يســـلم مـــن
االعتـــداء القاســـي وفـــي وضـــح
النهـــار  ..ولـــو اســـتعرضنا نـــزرا
يســـيرا مـــن هـــذه الحـــاالت
فســـنحتاج الـــى مجلـــدات ..أمـــا

الرشـــوة فتلـــك ثالثـــة األثافـــي
فق ــد انتش ــرت إنتش ــار الن ــار ف ــي
الهشــيم  ..فمــع أي قــرار أو إجــراء
أو تعدي ــل نج ــد الدوائ ــر المعني ــة
تنشـــط فـــي ابتـــزاز المواطـــن ..
إص ــدار ج ــواز س ــفر أو تجدي ــده
ب ــاب رزق واس ــع لمنتس ــبي دائ ــرة
الج ــوازات مثله ــم دوائ ــر الم ــرور
واالس ــاليب كثي ــرة ج ــدا  ..فه ــذه
المعامل ــة فيه ــا رق ــم غي ــر واض ــح
وتل ــك فيه ــا ح ــرف غي ــر مفه ــوم
وهن ــاك نقط ــة زائ ــدة ف ــي االس ــم
الفالنـــي وبقـــدرة قـــادر تصحـــح
هـــذه االخطـــاء بلحظـــات مقابـــل
دف ــع ( المعل ــوم ) ،أم ــا المش ــاريع
الوهميـــة واالختالســـات فهـــي
حديـــث األمـــي قبـــل المثقـــف ،
والمؤســـف أن أصابـــع االتهـــام
تشـــير إلـــى ( قـــادة !!!!) الدولـــة
بيـــن وزراء ونـــواب ووكالء
وزارات ومســـؤولين مـــن العيـــار
الثقيـــل.
هــذه الممارســات وانتشــارها
بش ــكل علن ــي واس ــتحالة القض ــاء
عليه ــا مه ــدت الطري ــق الخت ــراق
العـــراق فـــي حياتـــه االجتماعيـــة
واالخالقيـــة فالمواطـــن يعـــرف
ســـلفا أنـــه مطالـــب بدفـــع

الرش ــاوي ش ــاء أم أبى،أم ــا لم ــاذا
يس ــتحيل القض ــاء عليه ــا فالس ــبب
واض ــح  ،الجمي ــع مش ــتركون ف ــي
ســـلب ونهـــب البلـــد وكل لديـــه
مستمس ــكات تدي ــن اآلخ ــر ،علي ــه
فالس ــكوت م ــن ذه ــب والذه ــب
أفضـــل مـــن الفضـــة دائمـــا ،إذ
كي ــف بالع ــراق صاح ــب الميزاني ــة
التـــي تجـــاوزت المئـــة وأربعيـــن
مليـــار مـــن الـــدوالرات يســـعى
اآلن إل ــى اقت ــراض بضع ــة ماليي ــن
فقـــط الغيـــر؟ وهكـــذا وصـــل
االســـتهتار بمقـــدرات المواطـــن،
وأصبح ــت المحافظ ــة عل ــى الن ــزر
اليس ــير م ــن األم ــن واألم ــان ش ــئ
مـــن أحـــام اليقظـــة ،فتســـلل
االرهـــاب ليحتـــل مدنـــا بكاملهـــا
خـــال ســـاعات معـــدودة بـــا
أدنـــى مقاومـــة بطريقـــة تذكـــر
باحتـــال العـــراق للكويـــت دون
إطـــاق رصاصـــة واحـــدة ولـــو
م ــن ب ــاب االحس ــاس بالمس ــؤولية
والشـــرف العســـكري ،وطبـــق
قـــادة جيشـــنا ( الباســـل!!) مبـــدأ
..الهزيمـــة نـــص المرجلـــة بـــل
ورضـــوا بـــال (المرجلة)علـــى
االطـــاق ،وتمكـــن نفـــر مـــن
الظالمييـــن مـــن احتـــال مدننـــا

التـــي اســـتعصت وتحصنـــت فـــي
مـــا مضـــى علـــى إمـــرار أبســـط
الممنوعـــات رغـــم مـــا تعرضـــت
لـــه قواتنـــا المســـلحة والقـــوات
االمني ــة م ــن إنه ــاك ف ــي ح ــروب
لـــم تعـــرف الهدنـــة أو التوقـــف.
الس ــجاالت والمهات ــرات بي ــن
المتنفذيـــن زادت الحالـــة ســـوءا
وأصبحنـــا مـــا نحـــن عليـــه اآلن
مـــن بـــؤس وفقـــر وترمـــل ويتـــم
وتهجيـــر ..الـــخ.
أيـــن منـــا حكمـــة ورجاحـــة
عق ــل االم ــام عل ــي علي ــه الس ــام
مم ــا يج ــري ف ــي عراقن ــا العزي ــز؟
ذاك االمـــام المعجـــزة الـــذي
اليس ــتعصي أم ــام حكمت ــه ع ــاص
وال يضـــع يـــده فـــي مشـــكلة إال
وكان لـــه حـــل لهـــا وإرضـــاء
للجميـــع.
وأيـــن عـــدل الخليفـــة عمـــر
صاح ــب مقول ــة ( لوداب ــة عث ــرت
بـــارض الفـــرات حســـبت نفســـي
مســؤوال عنهــا أمــام اللــه ) ..تــرى
مــن المســؤول اليــوم عــن االلــوف
المؤلفـــة مـــن البشـــر وليـــس
الـــدواب والذيـــن أصبحـــت
حياتهـــم عثـــرات تلـــو العثـــرات
مشـــردين بيـــن الخيـــام وكثيـــرون

منه ــم ف ــي الع ــراء تح ــت ح ــرارة
الهبـــة وبـــرد قـــارس؟ مـــن
يســـكت جـــوع االطفـــال وأنيـــن
الشـــيوخ المرضـــى؟ أمـــا شـــبع
قـــادة البلـــد مـــن التصريحـــات
واالتهامـــات
والصراخـــات
المتبادلـــة وكل يدعـــي االمانـــة
وخدمـــة الشـــعب؟
كيـــف اســـتطاع ( الطاغيـــة
الدكتاتـــور ) ســـتالين مواجهـــة
الجي ــوش المتربص ــة عل ــى ح ــدود
روســـيا واالنتصـــار عليهـــا بينمـــا
كانـــت الحـــرب االهليـــة مندلعـــة
بيـــن الحمـــر والبيـــض داخـــل
بـــاده؟ بدكتاتوريتـــه نجـــح
فـــي االمتحانيـــن وحقـــق مـــا
يشـــبه المســـتحيل فـــي العـــرف
العســـكري .
أرى ( وبتواضـــع ) أننـــا اآلن
بحاج ــة إل ــى عق ــل يقل ــب عق ــل
االمــام علــي وعــدل مشــابه لعــدل
الخليفـــة عمـــر وبطـــش كبطـــش
الطاغيـــة ســـتالين للقضـــاء علـــى
مس ــترخصي ال ــدم العراق ــي لنعي ــد
لعراقنـــا العزيـــز أمنـــه واســـتقراره
ولنوقـــف نزيـــف ( الهـــرب )
الـــى المجهـــول وليكـــن الثمـــن
مايك ــون فللحري ــة الحم ــراء ب ــاب.

العقد األخير للوجود اإليزيدي والمسيحي في كوردستان
سامان نوح
 أكثر من  100ايزيدي يهاجريوميا من كوردستان ،بحسب استبيان
ايزيدي ،اجري مؤخرا ،اي ان أكثر
من ثالثة آالف ايزيدي يهاجر شهريا،
ونحو  40الف سنويا.
 االستبيان الذي اجري فيالشيخان ،وهي بلدة يقطنها االيزيديون،
فان  %96من االيزيديين يرغبون
بالهجرة الى الدول االوروبية.
 هذه األرقام تتطابق مع ارقامومؤشرات مديرية شؤون االيزيديين
في حكومة كوردستان ،التي تحدثت
عن هجرة  100ايزيدي يوميا من
االقليم نحو المجهول ،رغم ان هادي
دوباني ،وهو مسؤول في المديرية ،اكد
«هجرة نحو  40ألف كوردي ازيدي
من كوردستان» خالل العام الحالي
( 2015ستة اشهر).
وأكد دوباني أن معظم المهاجرين
هم من الشباب ،مرجعا السبب الى
فقدانهم لألمل «هم ال يجدون فرص سنوات) سيترك وطنه ،اذا استمرت
للعمل ،ومدينتهم خاضعة لسيطرة الهجرة بمعدالتها الحالية ولم ترتفع
داعش ،ومن غير المعلوم متى اكثر ..فالمؤشرات تؤكد تصاعد
يتم تحريرها ،ووضعهم سيء في المعدالت يوما بعد آخر.
المخيمات» ،بحسب تصريحات نقلتها
 بالنتيجة بعد  10سنوات فقطالعديد من المواقع اإللكترونية.
لن يكون هنالك اي ايزيدي (كوردي
انسان
الف
 اي أن نحو 400اصيل) على ارضهم التاريخية ووطن
ايزيدي خالل عقد واحد (عشر

مقدساتهم في اللش وشنكال.
 حال المسيحيين ال يختلفكثيرا عن حال االيزيديين اال بنقطة
واحدة وهي ان اعدادهم اصبحت اقل
بكثير من ان تتطلب عقدا واحدا ليفنى
وجودهم على هذه األرض.
 -الشعارات وخطب التطمينات

التي تلقى امام ممثلي القنصليات الغربية،
وتقدم لوفود المطارنة والقساوسة
الزائرين ،لن توقف الهجرة.
 يافطات وسائل االعالم الكورديةلن توقف الهجرة
 حديث السياسيين الكورد عنالتعايش لن يوقف الهجرة

 بيانات المؤسسات الحكوميةوالحزبية لن توقف الهجرة
 الكالم االنشائي عن المساواةوعن المواطنة والحقوق والحياة
المشتركة لن توقف الهجرة.
 اختيار وجوه ايزيدية ومسيحية،وزجها في األحزاب الحاكمة
وفي الحكومة الحاكمة ،وللحديث
عن منجزات كوردستان لألقليات
واحتضانها لهم ومداواتها لجراحهم
ومآسيهم ،لن توقف الهجرة.
 استتباب األمن ،وتحسن اقتصادكوردستان ،وتحوله الى بلد غني ،ربما
سيخفض معدالت الهجرة ،لكنه لن
يوقفها.
 ما سيوقف الهجرة هو عدمشعور االيزيدي والمسيحي انهما
مواطنان من الدرجة الثانية.
 ما سيوقف الهجرة هو تصحيحالقيم االجتماعية والثقافية المشوهة.
ومنح االعتبار لالنسان ،على اساس كونه
انسانا ،وعلى اساس ما يقدمه للمجتمع،
وليس على وفق انتمائه الديني والقومي
والثقافي والحزبي والعائلي.
 مازالت مؤسسات االقليم ،وقادةاالقليم ،ومثقفو االقليم ،وانسان االقليم،
المتدين كما الملحد ،يرى ان المسيحي
وااليزيدي بالهوية ،في سلم المواطنة
والحقوق ،يأتيان بعد المسلم بالهوية.
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توطئة للحياة

يسألونني من أكون..
أنا الرابطة الكلدانية...
بقلم :دومنيك كندو
يسألونني من أكون .أنا الرابطة الكلدانية...
أنا كلداني العروق ...آشوري الشروق...
سرياني الالمع ...آرامي الكلمة...
عراقي المولد ...أوربي الوطن بعد المجازر والمحن
حر الديانة ...مسيحي اإليمان...
محب للسالم ...وديع العشرة والوئام...
رمزي الصليب حمامة السالم...
بيعتي شعبي وأوالدي
شفيعي مار توما والكنيسة الرسولية...
الوداعة من صفاتي
والكلدان وإجماعهم من أمنياتي..
ورجائي رفع شعاري
فوق سما بالدي
وترجعوا وتسألوني من أنا
ومن أكون...
****
أنا غير محب للعنصرية
أنا ضد القتل على الهوية
أنا كلداني ..أنا سرياني ...أنا لغتي آرامية
وتبا للعبودية ...أنا صاحب قضية..
أنا سبيت أنا ذبحت ...أنا هجرت أنا
فمن يقول ...من ...أني من غير قضية
أني أكره اإلزدواجية...
جئتكم اليوم من غير أنانية..
ليكن لي إسم ...وشعار...
يرفع في المحافل الدولية
أنا من غيركم ليس لي ...عنوان...
وال إسم ...وال هوية...
أنا معكم ...ومع الرابطة الكلدانية
لتحقيق حلم لنا ...وإسم
وشعار ...وهوية...
هل عرفتم ..من أكون
أنا ..أنا الرابطة الكلدانية..

جسر الذهب

www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

مركب آخر لشفاه موجه

جميل صالح الدين جميل/بغديدا

الرقة

البد انها قوة تخفف من حدة
الكره ومن فظاظة العقل
انها خصلة تؤهل للتعاطف والعطف
وتقضي على تزمت الكبرياء
في وادي العيش المؤلم
ثمة من ارادوا شراؤها لكنها التباع
النها وداعة

كريم إينا

الرحمة

ربما هي محبة او شهامة
لكنها اغتيلت بماء عكر
واغتصبت سبعون مرة
امام قاضي اليشفق على الحق
ويدافع عن الظلم دون رحمة

تفاؤل

نار هادئة في قعر بلدتي
لكنه في قلبي تائه
وهو لي غمامة نيره
فكاهة بين حبيبين لم يبقيا امام
االنظار

إعتدال

رزانة معروضة في السوق
الأحد يشتريه
لؤلؤة وزهد قل الطلب عليهما
هو نكهة البد من تذوقها
هلموا نسارع في شرائه
لئال ينقرض امام جشع المال

خفر

عصرنا فقد الحياء
البذأة موضوع يثير التهكم
ويمس اخالق الحرية والحشمة
مامن عصر بز عصرنا فسقا!
اكاد اتكتم احيانا
لئال اصاب بالفحش
الفحش صار تلصص تيلفيزيوني مباشر!

شجاعة

أنا شاعر شجاع بما يكفي لتخطي ذاتي
إنها تزعزع كياني
كي ادافع عن الظلم الذي يحيط بنا
فارادتي مستنيرة من إستقامتي
أنا لم اكتسبها ألنني ولدت شجاعا

شعر :عدنان أبو أندلس
لخصوبتها
تدر المحاصيل الذهب
ولطيبة أهلها
يستبشرون بمقدم الضيف
كالربيع
كالذهب
ولهذا العبور إليها جسرا
من الذهب
ماؤها ( التون صو ) 1
رقراقا يسيل كالبلور
يسقي السمك الذهب
وتقهقه العافية في ( التون كوبري )2
.................................
 -1ماء الذهب
 -2جسر الذهب قضاء تابع إلى /كركوك

أبيات شعرية ألقيت بمناسبة تالوة البيان الختامي
لتأسيس الرابطة الكلدانية يوم 2015--7-2
د .زهير ابراهيم رحيمو
إجتمع األبناء تحت أجنحة أبيهم الدافئة

وتوصلوا إلى خيرا يفيد تطلعات أمتهم

كلدانا لهم تاريخ عميق ،بعمق البحر
إلتقوا من أصقاع الدنيا ،وتعارفوا ،وكانت عنكاوا خيمتهم
تفتحت أزهارا في هذا اللقاء بعد أن كانت براعم خامدة
ونضجت أثمارا حلوة وجميلة كسجيتهم
أليوم نهدي لجمع المؤتمرين باقة من أزهار عطرة
متمنين لهم كل الخير من السماء ونعمة تضاف إلى نعمة معموديتهم

مراكب أخرى
تنتظر رحيلي
أتيه بجنب موجة
أحلم بسر غربتنا
أخاف أن تقلب موجة البحر مركبي
فيضيع حبي عند آخر سن يرسو على الشاطىء
لقد أخطأت المسافات المحبوسة
سأنازع صمت دواخلي
وأبوح لألجيال
ما يتهكم بوجهي من ظلم
الحب أسير في الجب
يجيء بال إحساس
يغور الصبح في عمق غرفتي
ينسيني ما أريد من حياتي
فسرت كل شيء
إال اإلكتئاب الفظيع
ما زال يغور في الظلمة
بعيدا عن ضوء الشمس
كأن إشتياقي ليل أسود
يجري على صدري في وهن
يقلع ظلي من خلفي
كالسوط يطبع آثاره على ظهري
كالقطة الوحشية عندما
تغرز مخالبها في عيني
يا كأسا أجرعه
أطرح كلعبة مستهلكة كئيبة
تهز الكون بجناح ذبابة
أرقص رقصة مريبة
فيبدأ كأسي يرقص ويغني معي
كلما تلتف شفاهي حوله
ينساب بصري في النور
أنام بين راحتي السنين
وفي قلبي رؤية بعيدة للرجوع
أنا هنا بأشيائي بإنتظار
رب قطار يحملني من هذا الدمار
فأرى الحياة تلوح على رصيف
محملة أمواجها بشائر في حقائب
لن أعود ثانية
ما دام الوعد والعهد مهددان
لن أولد إال في درب مطعون
رأيت األطياف تنقل نشوة المآقي
كانت الرياح بال حفيف
والصحراء كانت رمالها أوسع من عقلي
كل ذرة تدخل في عيني
تصطف في مشارف ظلي
في زمن زحف اللون األسود ورائي
وسمعت خطاه
تمزق نيرانه سمائي المزركشة

القسم السرياني:
التصميم:

قــصــــي مـصـلــــوب
لــقـمــــان كــريـمــي

عنوان الجريدة :أربيل  -عنكاوا  -بجانب شركة ويكو لألنترنيت

+964 (0) 750 446 6845
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كهف شانيدر من معالم كوردستان زيارة منظمة سورايا إلى ضريح الخالدين في بارزان

حلم أم حقيقة؟!

زار وفــد مــن منظمــة ســورايا
للثقافــة واإلعــام منطقــة بــارزان
وإطلــع علــى المواقــع األثريــة
والتاريخيــة فــي المنطقــة كمــا زار
قريــة بــارزان التــي تعرضــت للحــرق
والتدميــر عــدة مــرات علــى أيــدي
الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة ،وزار
الوفــد أيضــا ضريــح الخالديــن
المــا مصطفــى بارزانــي وإبنــه
القائــد ادريــس بارزانــي وفــاءا
للنضــال البطولــي لهــذه العائلــة التــي
راح منهــا أكثــر مــن (  ) 8آالف

برزانــي فــي عمليــات األنفــال الســيئة الصيــت.

شميران شمعون تزور منظمة سورايا
سورايا /بارزان
يعتبــر كهــف شــانيدر مــن أشــهر
وأوســع الكهــوف فــي كوردســتان
العــراق .ويقــع كهــف شــانيدر فــي
منطقــة بــارزان ضمــن محافظــة
أربيــل ،حيــث يبعــد عــن مدينــة
أربيــل مســافة حوالــي  125كــم
شــماال ،ويقــع فــي جبــال برادوســت
ضمــن سلســلة جبــال زاكــروس.
ويرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر
حوالــي 1830م وبــدأت أعمــال
الكشــف والتحــري فــي الكهــف
ألول مــرة عــام  1951مــن قبــل
بعثــة أثريــة تابعــة لجامعــة كولومبيــا
والمعهــد الســمثوني األمريكــي
برئاســة العالــم األثــري المعــروف
«رالــف ســوليكي» وبمشــاركة
ممثــل المديريــة العامــة لآلثــار
العراقيــة .حيــث قامــت البعثــة
بإجــراء التحــري والتنقيــب فــي
الكهــف ألربعــة مواســم وبصــورة
متقطعــة .ووصلــت التنقيبــات إلــى
عمــق (14م) حيــث تضمــن الكهــف
مــن أربــع طبقــات ســكنية وأدوار
حضاريــة هــي مــن األعلــى إلــى
األســفل وتكمــن أهميــة الكهــف
شــانيدر بــأن رالــف ســولوكي ألــف
كتابــا ســمى فيــه قاطنــي المنطقــة
(بأوائــل شــعوب الــورد) إســتنادا
إلــى مــا إكتشــفه فــي هــذا الكهــف
وتمثــل مــن العصــر الحجــري

القديــم والوســيط والحديــث،
وأعطــت نتائــج أعمــال التنقيــب
معلومــات مهمــة عــن الطبيعــة
واألحــوال البيئيــة واإلقتصاديــة
والبشــرية لمنطقــة برادوســت خــال
العصــور الحجريــة القديمــة ،إذ
توصلــت إلى أكتشــاف أقدم إنســان
عــاش فــي الكهــف هــو إنســان
شــانيدر (نياندرتــال) ويعــود ســبب
ذلــك إلــى توفيــر المصــادر للعيــش
والحيــاة بالنســبة لإلنســان فــي تلــك
الفتــرة فــي منطقــة شــانيدر وكذلــك
بســبب التكويــن والتركيــب الطبيعــي
للكهــف حيــث أن فتحتــه مثلثــة
الشــكل ويصــل عرضهــا إلــى ()25
متــرا وإرتفاعهــا إلــى ( )8أمتــار ممــا
ســاعد إلــى دخــول أشــعة الشــمس
لفتــرات طويلــة خــال النهــار
وجعــل الكهــف مالئمــا إليــواء
اإلنســان ســيما أثنــاء فتــرة البــرد
الشــديد فــي فصــل الشــتاء خــال
العصــور الحجريــة القديمــة .وضمــن
زيــارة لجريــدة ســورايا لكهــف
شــانيدرحيث لــم تــر ذلــك اإلهتمــام
الكبيــر بهــذا المعلــم األثــري مــن
حيــث الخدمــات اإلجتماعيــة
واإلداريــة والصحيــة وحتــى مــن
ناحيــة الســياحة .والجديــر بالذكــر
يقبــل إلــى هــذا الكهــف ســنويا
وفــود عديــدة مــن الــزوار األجانــب
والعــرب والعراقييــن.

باكستان تشيد
الصليب األكبر في
كل آسيا!

قرر رجل أعمال مسيحي بارفز هنري جيل
أن يبني صليب كوردا في كراتشي ،باكستان وهو
يكوردعتبر الصليب األكبر في آسيا ،يبلغ طوله 43
متركوردا وهو في طور اإلنشاء على مسافة قريبة من
مدافن المسيحيين

زارت مقر منظمة سورايا للثقافة
واالعالم رئيسة االتحاد النسائي
السرياني من سوريا شميرام شمعون
ورئيسة منظمة بيث نهرين للمرأة
حنان متي وكان في استقبالهما
رئيس منظمة سورايا نوزاد بولص
ومسؤولة االعالم والعالقات فيان
جالل والناشط السرياني من سوريا
جورج غرزاني.
في بداية اللقاء تحدثت شميرام
شمعون عن نشاطات االتحاد التي
تتمحور حول تمكين وتفعيل المرأة
ومشاركتها في كافة مجاالت الحياة
ودعمها كي تتبوأ مناصب عليا
وتأخذ زمام القيادة في المجتمع.
وقالت ان االتحاد قد فتح
اكاديمية خاصة بالمرأة تقيم فيها
عدة نشاطات وورش عمل ودورات

تخص المرأة ومساعدتها لالنخراط
والمشاركة في مراكز صنع القرار
اضافة الى مشاركة الرجل في حمل
السالح والمشاركة في االدارة الذاتية
للدفاع عن الوطن.
وخالل اللقاء عبرت رئيسة
االتحاد السرياني عن فرحها وسرورها
لزيارة كوردستان العراق وااللتقاء
بالمؤسسات والمنظمات التابعة لشعبنا
سورايا ودورها الفعال في نشر ثقافة
وحقوق هذا الشعب وأكدت على
تقوية العالقات مع هذه المؤسسات
وتبادل النشاطات بين االتحاد
ومنظمة سورايا حول حقوق شعبنا
وتوحيد مطاليبه المشروعة وتثبيتها
في دساتير الدولة .
من جانبه عبر رئيس منظمة
سورايا للثقافة واالعالم عن سروره

تتميكوردز مدينة كراتشي بالتنوكوردع الديني
من مسيحيين ومسلمين وتستقبل عددكوردا
كبيركوردا من السياح األجانب إالكورد أنها غالبا
كوردا ما تعاني من تنافر المجموعات الدينية الى
أن دق كوردت الكنيسة الكاثوليكية ناقوس الخطر
في السنة الفائتة .يقول رجل األعمال المسيحي
بإنه قرر القيام بهذا المشروع بعد أن أوحى الله له
بذلك وفسكوردر بأنكورد «هذا المكان الذي غالب
كوردا ما يشهد معارك دامية سيبيكوردن بأنكورد
المسيحيين يتحلي كوردون بالحرية الدينية».
وأما لجنة العدالة والسالم التابعة ألبرشية

الستقبال الوفد والتعرف على
نشاطات االتحاد مقدما شرحا
موجزا عن تأسيس المنظمة وأهميتها
ودورها في نشر ثقافة شعب سورايا
والنشاطات التي قامت بها المنظمة
على كافة االصعدة منها الثقافية
والسياسية واالجتماعية ومناقشة
حقوق شعبنا في دستور اقليم
كوردستان كمكون أساسي من
المكونات المتعايشة في االقليم الى
جانب الكورد والتركمان وااليزيدين
وغيرهم.
وأضاف نوزاد بولص أن المنظمة
تولي اهتماما كبيرا بدور المرأة
وتفعيلها وضرورة مشاركتها في كافة
االصعدة وذلك من خالل اقامة عدة
نشاطات وورش عمل حول حقوق
المرأة ودعمها ومساندتها.

كراتشي فأصدرت بيانكوردا تنبكورده فيه إلى
أنكورد «كراتشي هي مدينة ال تعرف السالم.
فالجماعات اإلرهابية تسرح وتمرح في المدينة
من دون أي رقابة بما أنكورد الحكومة ال
تملك أي قوة بردعها وإيقاف العنف» .إنكورد
األرقام لكورد شاهدة على العنف الحاصل في
المنطقة فحوالى  10أشخاص يكوردقتلون كل
يوم في المدينة ومنذ بداية العام  2015حتى
اليوم ،تسجكوردل  400حالة وفاة نتيجة األعمال
اإلجرامية التي يمارسها المسلمون المتطرفون ضد
المسيحيين.

