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نوزاد بولص الحكيم

للمشاركة واإلتصال تابعونا على الموقع االلكتروني:

بدأت قوات البيشمركة يوم 2016/10/20 
أوسع هجوم من خمس محاور رئيسية من 
مفرق قرەقوش والى محور تللسقف حيث 
حررت قوات البيشمركة البطلة قرية باطنايا 
ومار اوراها كما حررت قرى أخرى في 
وفي  الفاضلية.  قرية  الى  وصوال  المنطقة 
المدينة،  البيشمركة  محور بعشيقة طوقت 
وحررت بلدة برطلة بالكامل من قبل الفرقة 
العراقية  الذهبية وقوات مكافحة االرهاب 
واالعالن عن تحريرها من قبل الفريق اول 
الركن طالب شغاطي في مؤتمر صحفي 
الفرقة  استطاعت  كما  الخازر.  محور  في 
التاسعة من أقتحام مركز قضاء الحمدانية 
)بخديدا( وتحريرها وتحرير قرية كرمليس 
محررة  نينوى  سهل  بلدات  تكون  وبهذا 
قضاء  من  مناطق  تحرير  بعد  بالكامل 
سورايا  لشعبنا  مبروك  وتطويقه.  تلكيف 
األمام  والى  نينوى  سهل  بلدات  تحرير 

لتحرير مركزمحافظة نينوى .
الزالت بلدة برطلة منذ تحريرها من مقاتلي 
بعض  فيها  وتجري  مغلقة  داعش،  تنظيم 
عمليات التطهير، خاصة في الجزء الغربي 
للبلدة، فيما تدور اشتباكات على الطريق 
المؤدي للموصل غربا خارج البلدة وباتجاه 

قرية خزنة ومدخل المحافظة.
عدم  بسبب  محدود  برطلة  في  والتجول 
والمباني،  الطرق  جميع  وتأمين  تنظيف 
هومتوقع  مما  اطول  وقتا  ستحتاج  والتي 
حسب تقديرات الضباط والقادة الميدانيين 
ألن الجهد الهندسي منشغل بتأمين تقدم 
االرهاب  مكافحة  وجهاز  الجيش  قوات 

نحوالموصل.
االبواب  مفتوحة  البيوت  أغلب  وكانت 
في  لكن  للعبث،  تعرضت  انها  وواضح 
أقل  الدمار  كان  للبلدة  الجنوبي  الجزء 
في البيوت. اما في المحالت الواقعة على 
فانها  )موصل-أربيل(  الرئيسي  الطريق 
للقصف  تعرضت  حيث  متهدمة  كانت 

الجوي في االشهرالماضية. 
من  نصيبها  نالت  شموني  مارت  كنيسة 
العبث  وتم  والحرق،  والعبث  الدمار 
كانت  يبدوانها  ما  وعلى  زواياها،  بكل 
مركزا لمقاتلي تنظيم داعش حيث كانوا 
للكنيسة  المالصقة  المقبرة  يستخدمون 
كمكان إلطالق الصواريخ باتجاه القوات 
أحد  ومازات  وشرقا،  شماال  األمنية 
الصواريخ الغير المطلقة باق في المقبرة التي 
العبث  فيها وتم  اغلب االضرحة  كسرت 
الكنيسة،  داخل  في  الحال  وكذلك  بها، 
كما قام اعضاء تنظيم داعش بفتح غطاء 
االكليروس  جثامين  تحوي  التي  المقبرة 
داخل الكنيسة لكنهم لم يعبثوا بالجثامين 

على ما يبدو. ويبدوان اعضاء التنظيم قد 
على  والمخطوطات  الكتب  اغلب  تركوا 
النهب  حالها ولم يهتموا ألمرها، واقتصر 
وتكسير  المادية  القضايا  على  والعبث 

الصلبان وااليقونات.
االسدي  الغني  عبد  الركن  الفريق  وقال 
دخلت  التي  الذهبية  الفرقة  قوات  قائد 
البلدة. لقد دخلت قوات مكافحة االرهاب 
يوم 10/20 ناحية برطلة وحررتها بالكامل 
وبعد التجوال فيها تبدوبيوتها نظيفة وغير 
الوصول  وعند  نظيفة  والشوارع  مدمرة 
للكنيسة األولى شرق البلدة )كنيسة مارت 
شموني( أردنا اإلطمئنان عليها وقمنا بدق 
الناقوس بأيدينا معلنين االنتصار، ولكن ما 
قبل  من  فوقها  الصليب  هوتدمير  احزننا 
جاءت  واليوم  االرهابي  داعش  تنظيم 
مجموعة من أبنائنا المسيحيين حيث قمنا 
بأصطحابهم ومرافقتهم وتأمين الحماية لهم 
داخل برطلة وتأمين طريقهم لرفع الصليب 
من جديد فوق الكنيسة وبأجواء من الفرح 

والتفاؤل.
 

البيشمركة يعيدون نصب الصليب 
على قبة كنيسة باطنايا ومار 

اوراها  في سهل نينوى
نينوى  سهل  منطقة  من  قسم  تحرير  بعد 
التابعة لمحافظة نينوى، ظهرت االنتهاكات 
الدولة  تنظيم  يرتكبها  التي  الممنهجة 
اإلسالمية في العراق والشام )داعش( ضد 

وااليزيديين  )المسيحيين  المنطقة  سكان 
وقرى   تلكيف  بلدة  وشهدت  والشبك(. 
باطنايا ومارأوراها معارك عنيفة بين قوات 
جهة  من  العراقي  والجيش  البيمشركة 

وداعش االرهابي من جهة أخرى.
أن  إال  المعارك،  حدة  من  الرغم  وعلى 
تلقاء  من  قاموا  البطلة  البيشمركة  قوات 
في  التنوع  على  للحفاظ  بجهود  نفسهم 
المنطقة والتأكيد على التناغم بين األديان 

والتعايش بين سكانها.
قوات  أفراد  وهواحد  )ازاد(  وقال 
بقيادة  )السبيلك(  لفرقة  التابعة  البيشمركة 
الواء )طارق هرني( وقوات اسايش نينوى 
)حاجي  المقدم  ان  )زيرفان(،  بقيادة 
على  الصليب  حمل  قد  ميركسوري( 
باطنايا   كنيسة  على  نصبه  وأعاد  اكتافه 

ومار اوراها بعد أن دمره داعش. 
تم تدمير عدد كبير من مزارات االيزيدية 
من  الشبك  ومراقد  المسيحية  وكنائس 
الكنائس  هذه  أن  االرهابي،  داعش  قبل 
بناؤها  تاريخ   يعود  والمراقد  والمزارات 
تحتاج   حاليا  وهي  القديمة  العصور  إلى 
التخريب  أعمال  بعد  الترميم  من  للكثير 
أن  علما  طالتها  التي  والتدمير  والحرق 
نينوى لم تعرف توترا دينيا  منطقة سهل 
القوميات  كافة  الى  المنتمين  أهلها  بين 
والديانات ، لذا فإنه من الطبيعي جدا أن 
تقوم قوات البيشمركة التي تقاتل داعش 

باعادة  الرموز الدينية كما كانت.
واكدت المصادر في قرية باطنايا ان مقبرة 

الدمار  من  الكثير  الى  تعرضت  باطنايا 
تنظيم  عصابات  دخول  بعد  والتخريب 
ونشر   ،2014 اب  في  القرية  الى  داعش 
صور  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء 
من  الكثير  تدمير  تظهر  باطنايا   لمقبرة 

تلك المقابر .
)مارت  مزار  باطنايا   قرية  في  ويوجد 
القرية  مقابر  يتوسط  حيث  شموني( 
لتأدية  تذكاره  مناسبة  في  الناس  ويزوره 
المناسبة  بهذه  الدينية  والتراتيل  الصلوات 

العزيزه على قلوب اهل القرية.
اما مايخص المزارات ودور العبادة فيوجد 
قرياقوس  مار  باسم  كنيسة  باطنايا  في 
كنيسة  وهي  القرية  شفيع  وهويعتبر 
مرتفع  مكان  وفي  القرية  تتوسط  كبيرة 
اصيبت  والتي  1944م  سنة  تجديدها  تم 
ايضا باضرار كبيرة بعد دخول داعش الى 

القرية.
كنيسة  وهي  العذراء  مريم  كنيسة  والثانية 
صغيرة بجانب الكنيسة الكبيرة ودير القديس 
مار يوسف وهوعبارة عن دار كبير تسكنه 
)راهبات االخوات الدومنيكيات( وفيه ايضا 

وتعليم  المسيحي  للتعليم  وقاعات  غرف 
االطفال الصغار)الروضة ( وكان يدار من 
التعليم  ومعلمات  الراهبات  االخوات  قبل 
قرياقوس  مار  خورنة  ان  علما  المسيحي 

تابعة إلى ابرشية القوش الكلدانية.

البرلمان االوربي يدعو إلقامة 
منطقة الحكم الذاتي لشعبنا 
سورايا في منطقة سهل نينوى

القرار الذي صوت عليه البرلمان االوربي 
يؤكد فيه حق الحكم الذاتي لشعبنا كما 

جاءت في هذه الفقرة كما يلي:

المتحدة  واألمم  األوربي  يدعواالتحاد 
مع  للعمل  بأسره  الدولي  والمجتمع 
الحكومات الوطنية واإلقليمية لجمهورية 
إندماج  إعادة  على  لإلشراف  العراق 
الدينية  واألقليات  العراقيين  جميع 

والعرقية الذين شردوا.
الدول  االوربي  البرلمان  ويدعوا    
تقديم  إلى  الدولي  والمجتمع  األعضاء 
المستدام  والدبلوماسي  العملي  الدعم 
والشامل للبنية التحتية، مع اإلشارة إلى 
بالحكم  تتمتع  محافظة  إنشاء  إمكانية 
الذاتي بما في ذلك سهل نينوى وسنجار 
قبل  من  سياسيا  تمثيلها  ويتم  وتلعفر، 
مشددا  المنطقة؛  في  األصليين  السكان 
اإلغاثة  منظمات  إشراك  أهمية  على 
اإلنساني  العمل  في  والدينية  اإلنسانية 
العرقية  لألقليات  وخاصة  المنسق، 

والدينية النازحة.
والدول  األوروبي  االتحاد  ويشجع   
لتقديم  الدولي  والمجتمع  األعضاء 
المساعدة التقنية لحكومة العراق لتنفيذ 
وفقا  نينوى،  سهل  محافظة  إنشاء  قرار 

كانون   21 لـ  الوزراء  مجلس  لقرار 
استحداث  الى  باإلضافة   ،2014 الثاني 
ودعم  وسنجار  تلعفر  في  المحافظات 
لتحقيق  الجديدة  اإلقليمية  اإلدارات 
مساعيها  وتقديم  حقوقهم،  كامل 
بعد  ما  مفاوضات  في  الحميدة 
كوردستان  إقليم  حكومة  مع  التحرير 
على  التأكد  بهدف  العراقية  والحكومة 
وال  المنطقة،  في  العرقية  األقليات  أن 
السريان/  )الكلدان/  المسيحيون  سيما 
والتركمان  واأليزيديين  اآلشوريين( 
منحها  ويتم  والكاكئيين،  والشبك 
انشاء  في  وتدرج  المشروعة  حقوقها 
اندالع  منع  أجل  من  الجديد  اإلدارة 

صراعات جديدة... أنتهى 

تحرير البلدات المسيحية )برطلة وبخديدا وكرمليس وباطنايا( على أيدي قوات البيشمركة 
والفرقة الذهبية والفرقة التاسعة من قوات الجيش العراقي 

بلدات سهل نينوى منكوبة وتعاني من دمار شامل
واإلتحاد األوربي يدعو الى إقامة منطقة للحكم الذاتي لشعبنا في مناطقه التأريخية 
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االب يعقوب سعدي شماس 
كاهن كنيسة مارت شموني في برطلي

نرى  سيجعلنا  الله  بأن  ثقة  على  كنا 
هذا اليوم. يوم التحرير، يوم عودة برطلي 
الى أحضان ابنائها، وعودة أبنائها الى حضن 
برطلي. فوجودنا وحياتنا ال تعني شيئا بدون 
في  حاضرة  دائما  كانت  ولهذا  برطلي، 
هذه  حكاياتنا.  في  أحاديثنا،  في  افكارنا، 
هي مشيئة الله، واالنسان المؤمن ال يعترض 
على ذلك. ولكن في نفس الوقت الله ال 
يجعل عبده ان يحتار، وال بد ألن يرسم له 
خطة الخالص. كما رسمها منذ ألفي سنة. 
والرب رسم لنا هذا اليوم لخالصنا من يد 
داعش الذي حاول أن يهز أيماننا، فالحظ 
ايمانهم.  ثابتين في  الجميع  العكس وكان 
قبة  على  إرتفع  والصليب  إنكسر  داعش 
كنيسة مارت شموني وسيرتفع فوق قبب 
كنائس سهل نينوى جميعا. ناقوس كنيسة 
ثانية وارسل دويا الى  مارت شموني قرع 
بقاع االرض جميعا عبر شاشات التلفزيون 

معلنا االنتصار. هنيئا لنا تحرير برطلي. 

االب بهنام للو 
كاهن كنيسة مار كوركيس 

الفرحـــة التـــي فـــي داخلـــي ال 
ـــط  ـــه مغتب ـــي كل ـــث كيان ـــف، حي توص
ـــن  ـــد تزام ـــه ق ـــة أن ـــرح، وخاص ـــن الف م
ــع  ــالدي التاسـ ــد ميـ ــع عيـ ــر مـ التحريـ
ــذا  ــل هـ ــو جميـ ــم هـ ــون. كـ واألربعـ
اليـــوم 2016/10/20 حيـــث ســـيحفر فـــي 
ــور  ــرق النـ ــي؛ إذ أشـ ــوب البرطاليـ قلـ
ــرد  ــي، وطـ ــى برطلـ ــد علـ ــن جديـ مـ
جنـــود الظـــالم، المعتوهيـــن الـــذي 
هـــذه  ليحرقـــوا  ابليـــس،  يحركهـــم 

األرض، ويعيثـــوا فيهـــا فســـادا.
أكثـر مـن سـنتين مرت علـى رحيلنا 
عـن أمنـا الحبيبـة برطلـي؛ سـنتان مضـت 

أحضانهـا  الـى  العـودة  نتلهـف  ونحـن 
الدافئـة؛ سـنتان قضـت وكلنـا شـوق الـى 
الطرقـات  الـى  الـى كنائسـك،  حنينـك، 
واألزقـة القديمـة، سـنتان مضـت ونحـن 
بعيـدون عنـك. أشـتقنا الـى البيـوت التـي 
ولدنـا وترعرعنـا فيهـا؛ إشـتقنا المـدارس 
جدرانهـا.  داخـل  الحـرف  تعلمنـا  التـي 
منـذ اليـوم األول لهجرنـا الحنونـة برطلي، 
كنـا قـد تركنـا كل شـي فيها، متسـلحين 
بإيماننـا بالـرب يسـوع، واثقيـن كل الثقـة 
بأننـا سـنعود إليها؛ خرجنـا ونحن حاملين 
صليـب اإليمـان والرجاء والمحبة. نشـكر 
إذ  ونحمـده،  مخلصنـا  يسـوع  الـرب 
إسـتجاب الـى صلواتنـا وطلباتنـا؛ فطـرد 
عزيزتنـا،  وتحـررت  األشـرار،  الغـزاة 
بسـواعد األبطـال أبنـاء العـراق المياميـن، 
الذيـن نشـكرهم مـن القلـب ونكـن لهـم 
كل المحبـة واإلحتـرام والعرفان بالجميل. 
وأحباءنـا  إخوتنـا  مـن  طلبـي  أخيـرا... 
أن  )برطاليـي(،  برطلـة  أبنـاء  المؤمنيـن 
تكـون السـنتين التـي مضـت، فتـرة توبـة 
والعـودة الـى الذات، كي نصلـح اخطاءنا 
وال نعـود الـى الحقد والنميمة؛ بل لنعيش 
المحبة الصادقة الصافية النابعه من القلب، 
والغيرة الحقيقية لبناء برطلي اإلنسـان قبل 
برطلـي الحجر. دمتم جميعا تحت حماية 
الـرب يسـوع وأمـه العذراء مريـم وجميع 

القديسـين، أميـن.

القاضي رائد اسحق 
عضو مجلس النواب العراقي 

مشـاعر ال توصـف وفرحـة كبيـرة 
تلـك التـي تحيـط بنـا ونحـن نقـف على 
ابـواب برطلـة المحـررة بعـد ان كانـت 
اسـيرة الكثر من سـنتين بيد داعش. كلنا 
شـوق لتتكحـل عيوننـا برؤيتهـا وتقبيـل 
ترابهـا، نحـن هنـا فـي آخـر نقطـة يمكن 
بعيـد  مـن  لنـا  تتـراءى  اليهـا،  الوصـول 
كنائسـها واحيائهـا السـكنية لكـن الوضـع 
االمني فيها بسـبب وجود العبوات الناسفة 
وربمـا السـيارات المفخخـة لم يسـمح لنا 
القادة العسـكريون من الدخول اليها خوفا 
علـى أرواحنـا. يؤلمنا صـوت االنفجارات 
فـي داخلهـا ولكـن ذلـك ال يقلـل مـن 
تفاؤلنا بالعودة السريعة اليها برغم االضرار 

الكبيـرة التـي ربمـا لحقت بالمدينـة، الن 
كل شـيء يمكن أن يعاد ويرمم او يبنى 
مـن جديـد. ومـن هـذا المـكان نطالـب 
المجتمـع الدولـي والحكومـة المركزيـة 
بالمسـاهمة  اقليـم كوردسـتان  وحكومـة 
فـي اعـادة اعمـار البلـدة ليتمكن سـكانها 
مـن العـودة سـريعا اليهـا وتعويضهـم عما 
لحـق بهـم من اضـرار مادية ونفسـية. كما 
نطلب من المنظمات االنسـانية المسـاهمة 
فـي ذلك بقدر امكانياتها. وبهذه المناسـبة 
نهنـيء ابنـاء شـعبنا ونشـاركهم فرحتهـم 
بهـذا االنتصـار الوطني الكبيـر. كما نوجه 
التحيـة الى القـوات االمنية التي شـاركت 
فـي عملية التحرير الجيش قوات مكافحة 
وقـوات  البيشـمركة  وقـوات  االرهـاب 
التحالـف وطيـران الجيش. والشـكر ايضا 
لوسـائل االعـالم التـي واكبـت االحداث 

والتحريـر أوال بـأول.

الدكتور وديع بتي حنا 
سفير العراق لدى كوريا الجنوبية 

حيـث  فرحـة  وأي  فرحـة  انهـا   
مدينتـي وبيت اهلي وقبورهـم وذكرياتي 
)برطلـة( يفك أسـرها و تنـام ليلتها االولى 
فـي حضـن الوطن بعد ان حررها وطهرها 
االرهـاب  رجـس  مـن  العـراق  ابطـال 
داعـش.  بعصابـات  المتمثـل  واالجـرام 
االبـرار  الوطـن  لشـهداء  الخلـد  جنـات 
والتحايـا لكل المقاتلين باسـمائهم والنصر 
الحاسـم لعراقنـا الحبيـب بتحريـر ماتبقـى 
مـن ترابنـا وارضنـا. ليحفـظ اللـه العـراق 

العـراق. وشـعب 

بشير شعيا
النائب الثاني لرئيس مجلس عشائر 

سريان برطلي
برطلي  يا  التحرير  مبروك  الف  الف 
الحبيبة. سنين عجاف عاشها بمرارة العلقم 

في  االشوري  السرياني  الكلداني  شعبنا 
نينوى وسهل نينوى منذ االحتالل الداعشي 
االرهابي المقيت لمناطقنا وتهجيره قسرا في 
ليلة ليالء مظلمة متوجها الى احضان اقليم 
كردستان العراق. عبث بكل ما هو جميل 
وأصيل مقدساتنا، كنائسنا، تراثنا، مخطوطاتنا. 
أشار الينا بحرف الـ )نون( على الجدران. 
غايتهم إفراغ مناطقنا من المكون المسيحي 
االصيل وتخريب روحيتها وقيمها وأصالتها.

برطلي  تحرير  مبروك  الف  الف 
االرهاب  مكافحة  قوات  قبل  من  االسيرة 
من داعش االرهابي.. وبقوة الله تحرير كافة 
الحدباء  ونينوى  نينوى،  سهل  في  مناطقنا 
من  العراق  وتنظيف  ممكن  وقت  باسرع 
هذا الفكر االرهابي الظالمي.. الف مبروك 
النصر المؤزر.. الف الف مبروك كل الجهود 
الخيرة الفاعلة والداعمة للتحرير..قادمون يا 

نينوى الحدباء. 
لقوات  والتقدير والعرفان  الحب  كل 
العراقية  القوات  وكل  البطلة  البيشمركة 
المسلحة وقوى االمن الداخلي المشاركة في 
القتال يتقدمهم  التحرير وفي كافة محاور 
العودة  نطالب  االرهاب.  مكافحة  جهاز 
الى  الحياة  واعادة  التحرير،  بعد  السريعة 
والعمل  وسالم  امن  من  الطبيعي  وضعها 
على اعادة البنية التحتية باسرع وقت ممكن..
المجد والخلود لشهداءنا االكرم منا جميعا 
والعزة والرفعة لقواتنا المسلحة. وما النصر اال 

من عند الله. 

جالل بطرس للو
عضو مجلس ناحية برطلة

لم نكن يوما بعيدين عن برطلة... فـأذا 
كنا قد اجبرنا باالبتعاد عنها رغما عنا فقد كنا 
طيلة مدة النزوح نتنفس عبق برطله ونشتم 
ذكرياتها التي لم تفارقنا لحظة.... فهل من 
المعقول ان ينسى االبن امه... هي امنا نعيش 
بها وتعيش بنا.... نعم عانينا الكثير في مناطق 
النزوح...كل يوم نعيشه بعيدين عن برطله 
بمثابة دهر كامل.... سنعود الى برطلة ونبنيها 
كما فعل آباؤنا وأجدادنا.اذ هي ليست المرة 
سبقونا  فقد  اهلها  منها  ينزح  التي  االولى 
االجداد بالنزوح منها على يد اجداد دواعش 
العصر هذا. سنعود لنبنيك من جديد اجمل 
واذا  اليموت...  شعب  فنحن  واجمل.... 
المسيح معنا فمن علينا.... مبروك لنا جميعا 

برطلة بماضيها وحاضرها ومستقبلها. 

ماهر سعيد متي 
مشاور قانوني

من  ادفى  حضن  هناك  وهل  برطلي 
حضنك )برطلي.. )بعدنا عنك سنتين كانت 
لنا دهران.. مليئة بالمتناقضات، لكننا نسينا كل 
اختالفاتنا حينما شممنا عطر التحرير.. وتبقين 
يتنازع  لكن  الغربة..  جنان  من  اغلى  انت 
الهجر معك حينا..وستبقى مآقي العيون ترنو 
اليك مهما طال البعد.. طال السهر وانا اترقب 
تختزل  والمشاعر  الجميلة  بلدتي  تحرير 
بين التشويق والترقب ولهفة المشتاق للقاء 
محبوبته.. رغم بعد المسافات وطول األزمان 
لكن تبقى برطلي هي مكتحل للعيون.. كم 
تمنيت ان ارى داري ماحل به واعتذر من 
قبر والدي  ان أزور  تمنيت  الشجر.. وكم 
ألشكو له كل ما مر بنا بسبب طيش أولياء 
األمر دهور من ظالم اكتنفتك ونفظت من 
العدم مجددا.. كنت لي خير حاضنة.. لكن 
باالزدواجي  يغطبطون  البعض من رجالك 
تتجددي  ان  عليك  لذا  الصريح..  دون 
وتلبسي رداء المحبة الشافي..وبغير الناصح 
لن تزدهري.. فالجرح مع مرور الزمان يندمل 

وهل هناك حب اعظم من حبك ؟.
لؤي كلو 

مهندس معماري وكاتب وناشط على 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي

اليوم هو يوم العيد يا حبيبتي.. سنرفع 
صلباننا وأعالمنا لترفرف في سماءك.. وفي 
االجراس.. سنقرع  اليوم  فيك..  مكان  كل 
وسنقرع الطبول وننشد االناشيد ونرنم للرب 
يسوع المسيح له المجد.. ها نحن في الغد 
القريب سنعود اليك من جديد بعد طول 
غياب.. فتمر علينا الذكريات وكأنها حلم..
هنا لعبنا مع أصدقاء الطفولة وهنا ضحكنا مع 
اصدقاءنا وصديقاتنا..وهنا كانت بداية قصص 
حبنا وعشقنا.. هنا كانت بداية أحالمنا.. هنا 
بيتنا ومدرستنا.. هنا ضحكنا وفرحنا وحزنا 
طعم  له  كان  فيك  شيء  كل  وتألمنا.. 
خاص بطعم ورائحة ترابك وهواءك..شكرا 
لصمودك.. شكرا الحتضانك لنا مرة اخرى.. 
شكرا لك النك قدرت سبب تركنا لك.. 
لقد أثبت أنك أم حنونة لنا جميعا..ونستحق 

بهنام شابا شمني

شخصيات من برطلة يتحدثون عن مشاعرهم في يوم تحريرها
ســـنتان ونيـــف. منـــذ أن هجرنـــا مـــن ديارنـــا واحتـــل تنظيـــم داعـــش مدننـــا وقرانـــا فـــي ســـهل نينـــوى ومنهـــا احتاللـــه لبلدتنـــا 
ـــا فرصـــة  ـــا الحـــزن ومظاهـــره. حتـــى وإن ســـنحت لن ـــا، لفن ـــا، كتمناهـــا فـــي داخلن ـــى قلوبن ـــا ال ـــم تكـــن تعـــرف الفرحـــة طريقه ـــي. ل برطل
ـــه  ـــد ألحق ـــون ق ـــا يك ـــم م ـــش وبرغ ـــن داع ـــن براث ـــة م ـــررت برطل ـــد أن تح ـــوم وبع ـــا الي ـــاعر. أم ـــال مش ـــوال ب ـــا خج ـــكان فرحن ـــرح، ف للف
ـــي لتبشـــرها بالســـعادة  ـــا نحـــو برطل ـــا وطـــارت به ـــل أخـــذت بقلوبن ـــم تســـعنا ب ـــدة، اال أن الفرحـــة ل ـــي البل ـــع ف ـــار متوق مـــن خـــراب ودم
التـــي نحـــن فيهـــا وتخفـــف شـــيئا مـــن آالمهـــا بســـبب التفجيـــرات والمفخخـــات وأصـــوات القصـــف بالمدافـــع والطائـــرات التـــي رافقـــت عمليـــة 
التحريـــر، فتحولـــت تلـــك االصـــوات الـــى موســـيقى تـــرن فـــي جنبـــات طرقهـــا وأزقتهـــا القديمـــة، واهتـــزت نواقيـــس الكنائـــس فرحـــا منـــذرة 

ـــد.  ـــد جدي ـــد وعه ـــوم جدي بقـــدوم ي
ـــي. ومـــن أجـــل ذلـــك اســـتطلعنا آراء  ـــي نـــت بـــل مشـــاعر الكثيريـــن مـــن ابنـــاء برطل هـــذه لـــم تكـــن مشـــاعرنا فقـــط نحـــن فـــي برطل

ـــا.  ـــة وأبنائه ـــد لبرطل ـــوم ميـــالد جدي ـــذي أصبـــح ي ـــوم ال ـــم فـــي هـــذا الي ومشـــاعر عـــدد منه



3 السنة الرابعة    العدد 54 2
األحد   30 تشرين االول 2016

السنة الرابعة    العدد 54 
www.sorayapress.comاألحد   30 تشرين االول 2016

info@sorayapress.com
www.sorayapress.com
info@sorayapress.com

نحن ان نفتخر بك أمام العالم أجمع.. هنيئا 
لنا بك أيتها الحبيبة..وهنيئا لك حريتك من 

جديد..فأفرحي وتهللي الننا عائدون...

امير بولص
شاعر وقاص

شـــكرا لـــكل القـــوات الباســـلة 
ـــة  ـــد الحبيب ـــك قي ـــي ف ـــي شـــاركت ف الت
ـــكل  ـــة ل ـــر... والرحم ـــن األس ـــي م برطل
ــا  ــر بترابهـ ــه الطاهـ ــهيد إمتـــزج دمـ شـ
ــرا  ــمى تحريـ ــر سيسـ المقدس...التحريـ
ــا  ــن كل مـ ــي مـ ــى برطلـ ــن تتعافـ حيـ
علـــى  أهلهـــا  يأتمـــن  وان  أصابهـــا 
ومســـتقبل  ومســـتقبلهم  أرواحهـــم 

ــم. اجيالهـ

فيليب سعيد
كاتب وناشط ثقافي

برطلـــي تدخـــل عتبـــة الفـــرح 
مجـــددا بعـــد مـــرور )804( يومـــا، 
برطلـــي تعلـــن المحبـــة والفـــرح علـــى 
ـــررت  ـــد تح ـــزوح فق ـــزن والن ـــام الح اي

ــد  ــن رجـــس الدواعـــش بعـ ــوم مـ اليـ
ــي  ــش العراقـ ــال الجيـ ــمعنا ابطـ ان اسـ
مـــارت  كنيســـة  جـــرس  صـــوت 
شـــموني ذاك اللحـــن الـــذي افتقدنـــاه 
ــا  ــك ايهـ ــة لـ ــام فتحيـ ــذه االيـ كل هـ
القادمـــة الينـــا مـــن عمـــق التاريـــخ 
والحضـــارة وااليمـــان واالصالـــة وهـــا 
ـــة  ـــوق والمحب ـــك بالش ـــون الي ـــن آت نح
ـــاة  ـــك الحي ـــد الي ـــتقبلينا لنعي ـــاء اس فالرج
ـــي  ـــة الحاضـــرة ف ـــا الحبيبي والبســـمة ايته

ــا. ــرة يوميـ الذاكـ

متي بهنام 
تدريسي وإعالمي 

ال أســـتطيع أن أصـــف شـــعور 
الحبيبـــة  برطلـــي  بتحريـــر  الفرحـــة 
ــز  ــث تعجـ ــش حيـ ــيطرة داعـ ــن سـ مـ
ـــعور،  ـــذا الش ـــن وصـــف ه ـــات ع الكلم
فهـــي أشـــبه بـــوالدة برطلـــي مجـــددا، 
ــا  ــة بترابهـ ــت معلقـ ــا كانـ ألن أرواحنـ
ــن  ــناها ونحـ ــنتين عشـ ــن سـ ــر مـ اكثـ
بعيديـــن عـــن برطلـــي مؤمنـــون بأنهـــا 
وطـــرد  دحـــر  وســـيتم  ســـتتحرر، 
عصابـــات داعـــش. والفرحـــة الكبيـــرة 
فـــوق كل المشـــاعر أال وهـــي فرحـــة 
ــن  ــة مـ ــر كل المـــدن المغتصبـ تحريـ
ــارك  ــراق. مبـ ــي العـ ــش فـ ــل داعـ قبـ
البنـــاء برطلـــي االعـــزاء هـــذا النصـــر 
الكبير.والشـــكر للـــرب اوال و لـــكل مـــن 
شـــارك وســـاهم وخطـــط الســـتعادتها. 
وأخيـــرا لـــن ننســـى شـــهدائنا االبـــرار 

ـــة ارض  ـــم الزكي ـــت دمائه ـــن خضب الذي
ــرة. ــي الطاهـ برطلـ

حنان متي توما
رئيسة منظمة بيث نهرين للمرأة

ـــر  ـــى التهجي ـــنتين عل ـــرور س ـــد م بع
شـــعبنا  يملـــك  مـــا  كل  وتدميـــر 
االصيـــل ان كان مـــادي او معنـــوي 
مـــع تدميـــر للنفســـية واهـــم مـــن كل 
ذلـــك الكرامـــة التـــي اســـتبيحت فـــي 
ــن  ــعبنا مـ ــر شـ ــا بتهجيـ ــة وضحاهـ ليلـ
تتحـــرر  اليـــوم  التاريخيـــة.  مناطقـــه 
ـــة باســـلة بمســـاندة  ـــوات عراقي ـــادي ق بأي
ـــعبنا  ـــوات ش ـــوات البيشـــمركة وق ـــن ق م
ــوى  ــهل نينـ ــوات سـ ــن قـ ــة مـ النظاميـ
ـــبابنا  ـــاع ش ـــا باندف ـــات. وفرحتن والحراس
للدفـــاع  االماميـــة  الصفـــوف  الـــى 
التحريـــر كانـــت  فـــي  والمشـــاركة 
كبيـــرة، واليـــوم بالـــذات تقـــرع اجـــراس 
ـــة  ـــي برطل ـــموني ف ـــة بش ـــتنا الحبيب كنيس
لتبشـــر اهلهـــا بدحـــر الشـــر وانهـــاء 
احتاللهـــا، وهنـــا ال يســـتطيع االنســـان ان 
ـــه فهـــي والدة  يوصـــف مشـــاعره وفرحت
ـــر بعـــد وجـــع ســـنتين مـــن االنتظـــار.  خي
وال بـــد ان ندعـــو كل ابنـــاء شـــعبنا بـــكل 
طوائفـــه للمشـــاركة بالتحريـــر وايضـــا 
ــن  ــا الرابضيـ ــاعدة ابناءنـ ــاندة ومسـ مسـ
ـــة  ـــم بحاج ـــة فه ـــوط االمامي ـــي الخط ف
الـــى دعمنـــا بـــكل الطـــرق. تحيـــة 
ـــة  ـــوات العراقي ـــة الق ـــم وخاص ـــالم له س
ـــتنا  ـــراس كنيس ـــت اج ـــي دق ـــلة الت الباس

ــاء االحتـــالل. بشـــموني بأنهـ

عماد داؤد يوسف 
مرشح لعضوية مجلس مقاطعة 

سودرمنالند السويديه 
وعضـــو احتيـــاط فـــي برلمـــان 
الجمعيـــة  وســـكرتير  المقاطعـــه 
للحـــزب  العراقيـــن  الســـويديه 
االشـــتراكي الديمقراطـــي الســـويدي.
ـــزة  ـــا العزي ـــر مدينتن ـــبة تحري بمناس
الدواعـــش  دنـــس  مـــن  برطلـــي 
اإلرهابييـــن تغمرنـــي عاصفـــة مـــن 
المشـــاعر الجياشـــة لمـــا يحملـــه هـــذا 
ـــي ودالالت  ـــن معان ـــارز م ـــدث الب الح
حيـــث شـــعرنا بقوتنـــا كعراقييـــن اوال 
وعـــادت ثقتنـــا بجيشـــنا الـــذي كان 
المســـؤؤليه.  مســـتوى  فـــي  بالفعـــل 
ــا  ــن امتحانـ ــنتان الماضيتيـ ــت السـ كانـ
وقـــد  ومحبتنـــا  وصبرنـــا  إليماننـــا 
مـــرت هـــذه المحنـــة ولكنهـــا ســـتبقى 
األجيـــال  تتناقلـــه  تاريخيـــا  حدثـــا 
بفخـــر ليتحدثـــوا عـــن أنـــاس رائعيـــن 
تركـــوا كل شـــيء ورائهـــم ليحافظـــوا 
ـــذه  ـــهم. وبه ـــزة نفس ـــم وع ـــى إيمانه عل
المناســـبه اقـــدم اعتـــزازي وامتنانـــي 
ــا  ــون الهلنـ ــد العـ ــد يـ ــن مـ ــكل مـ لـ
ـــذا  ـــم وه ـــن معاناته ـــف م ـــا وخف وأحبتن
ـــام  ـــة وس ـــون بمثاب ـــرف يك ـــف مش موق
المجـــد  صاحبـــه.  يحملـــه  شـــرف 
والخلـــود للشـــهداء الذيـــن ضحـــوا 
بحياتهـــم مـــن اجـــل عـــودة اهلنـــا 
ـــل  ـــنا البط ـــد لجيش ـــم والمج ـــى دياره ال
ولـــكل مـــن شـــارك فـــي معركـــة 

التحريـــر. 

ناجي عكولة
شاعر

ـــز  ـــات ويعج ـــز الكلم ـــة تعج حقيق
القلـــم فـــي وصـــف مشـــاعري فـــي يـــوم 
ـــوع  ـــت الدم ـــي وربمـــا كان ـــر برطل تحري
أبلـــغ وأقـــدر فـــي وصـــف شـــعوري 
فـــي هـــذا اليـــوم المبـــارك كيـــف 
ال وإن تلـــك الحبيبـــة الغافيـــة تحـــت 
ـــى أهلهـــا بعـــد  ظـــالل الطـــور عـــادت إل
ـــة  ـــم وقراصن ـــدو غاش ـــن ع أغتصـــاب م
ــلم منهـــم الحـــرث والضـــرع  لـــم يسـ
لقـــد ســـرقوا ونهبـــو كل شـــيء.الحمد 
للـــه علـــى كل حـــال ورحـــم اللـــه 
الشـــهداء الذيـــن روت دماؤهـــم أرض 
ــرا  ــم سـ ــة. ال أخفيكـ ــي المقدسـ برطلـ
إنـــي قـــرأت النصـــر فـــي عينـــي ســـمات 
ـــل  ـــاعدي قب ـــن الس ـــجاع مع ـــد الش القائ
ـــة  ـــع بقي ـــا م ـــي وتحريره ـــه برطل اقتحام
القـــوات. وبهـــذه المناســـبة العزيـــزة 

إليكـــم هـــذه األبيـــات : 
الحـــت  قـــد  النصـــر  عالئـــم 
ــعة لـــم يبقـــى فـــي الســـهل ال  مشعشـ

دعـــش وال هبـــل 
ــدده  ــر يبـ ــن فجـ ــل مـ ــد لليـ البـ
ويســـطع النـــور والظلمـــاء ترتحـــل 
ان الخيـــول بجنـــد الحـــق قـــد 
نفـــرت وجنـــد إبليـــس مـــا لهـــم بهـــا 

قبـــل
 يـــا للســـفاهة يـــا ســـخف الـــذي 
ــا  ــا لبئـــس مـ ــة يـ ــا للحماقـ ــوا يـ نهجـ

فعلـــوا

ـــة  ـــارة برطل بالرغـــم ممـــا يحيـــط زي
ـــدم  ـــبب ع ـــر ، بس ـــن مخاط ـــررة م المح
االنتهـــاء مـــن تطهيرهـــا بالكامـــل وتوقـــع 
ـــن  ـــش متخفي ـــن داع ـــر م ـــود عناص وج
ـــى  ـــة ال ـــا ، باالضاف ـــض مناطقه ـــي بع ف
ـــكرية  ـــات عس ـــق عملي ـــن مناط ـــا م قربه
. قـــام أصحـــاب النيافـــة المطارنـــة 
مـــار غريغوريـــوس صليبـــا شـــمعون 
ومـــار طيمثـــاوس موســـى الشـــماني 
ومـــار نيقوديمـــوس دود متـــي شـــرف 
ـــو  ـــحق عض ـــد اس ـــب رائ ـــم النائ يرافقه
مجلـــس النـــواب العراقـــي واالبـــاء 
ـــرين  ـــاء 25 تش ـــل الثالث ـــة االفاض الكهن
االول الجـــاري بزيـــارة الـــى البلـــدة 
ــملت  ــى . وشـ ــرة االولـ ــررة للمـ المحـ
ـــات  ـــى للخدم ـــار مت ـــز م ـــارة ، مرك الزي
ــموني  ــارت شـ ــس مـ ــية وكنائـ الكنسـ
ومريـــم العـــذراء ومـــار كوركيـــس 
ــة  ــة المطارنـ ــاب النيافـ ــام اصحـ . وأقـ
فـــي  الصلـــوات  الكهنـــة  واالبـــاء 
الكنائـــس الثـــالث شـــاكرين الـــرب 
ـــم  ـــن أكفه ـــه ، ورافعي ـــى نعم ـــه عل االل

نحـــوه لحمايـــة قواتنـــا العســـكرية وان 
ــم .  ــر حليفهـ ــون النصـ يكـ

وأبــدى الســادة المطارنــة ذهولهــم 

مــن هــول مــا شــاهدوه مــن الدمــار 
والخــراب الــذي خلفــه تنظيــم داعــش 
ــدة وبيوتهــا  ــس البل ــي كنائ ــي ف االرهاب

ــآتها .  ومنش
والتقــى اصحــاب النيافــة خــالل 
ــوة  ــود ق ــاط وجن ــري وضب ــارة بآم الزي

فــي  المرابطيــن  االرهــاب  مكافحــة 
البلــدة . وقدمــوا لهــم ولقادتهــم الشــكر 
ــا  ــي أبدوه ــى البســالة والشــجاعة الت عل
فــي عمليــات التحريــر . كمــا قــدم 
القطعــات  لجميــع  الشــكر  المطارنــة 
العراقــي  الجيــش  مــن  العســكرية 
والشــرطة الوطنيــة والبيشــمركة والــى 
يخوضــون  اللذيــن  التحالــف  قــوات 
معــاركا ضــد تنظيــم داعــش االرهابــي 
مــن أجــل تحريــر الموصــل وباقــي 

المناطــق المحتلــة . 
مــن  برطلــة  تحريــر  أن  يذكــر 
ســيطرة داعــش تــم فــي 20 / 10 / 
2016 مــن قبــل قــوة مــن مكافحــة 
االرهــاب وباســناد مــن طيــران الجيــش 

التحالــف .  وطيــران 
وبرطلــة بلــدة ســريانية مســيحية 
ــن 4500  ــر م ــى أكث ــا ال ــود تاريخه يع
ــد  ــكانها ق ــالد وكان س ــل المي ــنة قب س
تــم تهجيرهــم بعــد إحتاللهــا مــن قبــل 
تنظيــم داعــش فــي 6 آب 2016 وتبعــد 

ــم . ــافة 15 ك ــن الموصــل بمس ع

اصحاب النيافة واألساقفة السريان يقيمون الصلوات في كنائس برطلة
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لـــە  كریســـتیانەكان  نوێنەرێكـــی 
ــی  ــراق پێـ ــی عێـ ــی نوێنەرانـ ئەنجوومەنـ
ــتیانەكان جارێكـــی دیكـــە  وایـــە، كریسـ
ئـــەو باوەڕەیـــان بـــە هێـــزە ئەمنییەكانـــی 
ـــزن  ـــان بپارێ ـــا ناوچەكانی ـــاوە ت ـــراق نەم عێ
ــتە ناوچـــەی دەشـــتی  و دەشـــڵێ، پێویسـ
ـــەنەكەیەوە  ـــە رەس ـــەن خەڵك ـــەوا لەالی نەین
ـــەك خەڵكێـــك لەســـەرى  ـــوە ببرێـــت ن بەڕێ

بســـەپێندرێت.
)جۆزێف ســـلێوە(، ســـەرۆكی فڕاكســـیۆنی 
نوێنەرانـــی  ئەنجوومەنـــی  لـــە  وەركا 
عێـــراق، بـــە ماڵپـــەڕی فەرمیـــی پارتـــی 
ــد: »  ــتانی راگەیانـ ــی كوردسـ دیموكراتـ
ــەوا  ــتی نەینـ ــەی ناوچەكانـــی دەشـ زۆربـ
پێشـــمەرگە  هێزەكانـــی  لەالیـــەن 
كۆنتـــڕۆڵ  عێراقـــەوە  ســـوپای  و 
كراونەتـــەوە، هیواداریـــن بـــە كەمتریـــن 
ـــەو ئۆپەڕاســـیۆنە  ـــان رزگارمـــان بێـــت ل زی
ـــت،  ـــە دوور بێ ـــە ئێم ـــش ل ـــەاڵی داع و ب
ــوو  ــت و وەكـ ــان دەوێـ ــە گەرەنتیمـ ئێمـ
ـــە كاك  ـــەو گەرەنتییەمـــان ل كریســـتیانیش ئ
ـــە  ـــووە و ل ـــی( وەرگرت ـــعوود بارزان )مەس
ـــە،  ـــەمان نیی ـــتانەوە كێش ـــی كوردس هەرێم
ــان  ــش گەرەنتیمـ ــت عێراقیـ ــەاڵم دەبێـ بـ

پـــێ بـــدات، بڕیـــارە ئەمـــڕۆ لەگـــەڵ 
ــی  ــی وەزیرانـ ــەرۆكایەتیی ئەنجوومەنـ سـ
ـــۆ پرســـی ئاشـــتەوایی نیشـــتیمانی  ـــراق ب عێ
ـــەو گەرەنتییەیـــش  كـــۆ ببینـــەوە و داوای ئ

ــن«. ــتانەكان دەكەیـ ــۆ كریسـ بـ
»پاڵپشـــتیی  گوتیشـــی:  )ســـلێوە( 
ـــتیانەكان  ـــۆ كریس ـــە ب ـــش هەی نێودەوڵەتیی
ــەو  ــتوونەتە ئـ ــەك گەییشـ ــوو الیـ و هەمـ
بـــاوەڕە، پێویســـتە خەڵكـــی ناوچەكـــە 
چارەنووســـی  لەســـەر  بڕیـــار  خـــۆی 
ــوە  ــان بەڕێـ ــدات و ناوچەكەیـ ــۆی بـ خـ
ــی  ــە خەڵكـ ــان بـ ــچ باوەڕمـ ــەرن، هیـ بـ
ـــەو كارەســـاتەی  ـــاوە، دوای ئ ـــدڕۆ نەم تون
داعـــش بەســـەر گەلـــی ئێمەیـــدا هێنـــا، 
ـــزە  ـــن هێ ـــاوەڕەدا نی جارێكـــی دیكـــە لەوب

ئەمنییەكانـــی عێـــراق بمانپارێـــزن«.

پارتی  سیاسیی  مەكتەبی  گوتەبێژی    
ده داته وه   مالیكی  لێدوانه كانی  وه اڵمی 
ناپاكییەی  و  تاوان  ئەو  ڕایده گه یەنێ، 
كوردستان  گەلی  بەرانبەر  لە  مالیكی 
عەلی  تاوانەكانی  لە  داوە،  ئەنجامی 

حەسەن مەجید كەمتر نییە.
پارتی  گوته بێژی  وه اڵمه دا  له و  هه ر 
و  ئێرەیی  لە  مالیكی  ده كات،  ئاشكرای 
بریندارەی  ورچە  ئەو  وەك  بێچارەییدا 
دەگرێ.  خۆی  برینی  لە  گاز  لێهاتووە 

ده رباره ی سنووری كوردستانیش گوته بێژی پارتی جه خت 
ده كاته وه ، سنووری كوردستان ئەو سنوورە نییە كە سەددام 
و مالیكی دیاریی دەكەن؛ سنووری كوردستان ئەو سنوورەیە 
كە پێشمەرگە بە خوێنی خۆی لە دەستی داعش ڕزگاری 

كردووە و جێگیریش دەبێت.
ده قی په یامی گوته بێژی مه كته بی سیاسیی پارتی:

لە  قانون،  دەوڵەتی  ئیئتیالفی  سەرۆكی  مالیكی  نووری 
هەندێ  یوونیوز،  هەواڵی  ئاژانسی  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێكیدا 
كوردستان  هەرێمی  لەبارەی  نابەجێی  قسەی  و  بۆچوون 
كوردستان  دیموكراتی  پارتی  و  بارزانی  سەرۆك  و 
خستووەتەڕوو. الی هەموو هاوواڵتیانی عێراق و كۆمەڵگەی 
گەندەڵی  و  تاییفەگەری  لە  مالیكی  ڕۆڵی  نێودەوڵەتی 
ئەمنیی  و  ئابووری  و  سیاسی  ژیانی  شیرازەی  تێكدانی  و 
وەاڵمی  لە  ئەوەیشدا  لەگەڵ  ئاشكرایە.  و  ڕوون  عێراق 

زێدەڕۆییەكانیدا دەڵێین كە:
ئەو چاكەیەی گەلی كورد و هێزە  بێوەفایە،  پیاوێكی  ئەو 
سیاسییەكانی كوردستان بە تایبەتی پارتی لە پێش و دوای 
الیەنێك  و  كەسێك  هیچ  كردوویانە  مالیكی  بۆ   2003
لە  مالیكی  ناپاكییەی  و  تاوان  ئەو  لەبەرانبەردا  نەیكردووە. 
تاوانەكانی  لە  داوە،  ئەنجامی  كوردستان  گەلی  بەرانبەر 
بەرانبەر  قسەكانیدا  لە  نییە.  كەمتر  مەجید  حەسەن  عەلی 
كوڕە  سەروەختێك  ئەگەرچی  بێوەفایە  ئەمەریكییەكانیش 

بەنازەكەی ئەوان بوو.
هەروەها لە چاوپێكەوتنەكەدا باسی ئیسرائیلیش دەكات، ئەوە 

لە كاتێكدایە هەمیشە مەمنوونی ئەوە 
بكات،  مەرحەبای  ئیسرائیل  بووە 
خەڵكی  نانی  ئیسرائیل  نەشمانزانیوە 
بڕیبێت. لە سەردەمی دەستەاڵتداریی 
سوپایەكی  خۆی  مایەپووچیی 
كارتۆنی دروست كرد كە لەبەرانبەر 
داعشدا دوو كاتژمێر خۆی نەگرت 
داعش  بەخشییە  عێراقی  نیوەی  و 
فیرقەی   6 كەلوپەلی  و  چەك  بە 
سەربازی. سوپایەكی دروست كرد 
كە وەالئی بۆ نیشتیمان نەبوو و بە دوژمنایەتیی پێشمەرگە 
سوپای  كە  هەڵنایەت  بەوە  چاوی  ئێستا  كردبوو.  گۆشی 
عێراقی و پێشمەرگە بە هەماهەنگییەكی بێوێنە سەركەوتووانە 
شەڕی تیرۆر دەكەن و، ئەو ناوچانە ئازاد دەكەن كە سوپا و 
جەنەڕاڵە ترسنۆكەكانی مالیكی پێشكەشی داعشیان كردبوو. 
عێراق  سوپای  و  پێشمەرگە  كە  ئەوەیە  مالیكی  داخی 
ئێرەیی  لە  تیرۆردا.  لە شەڕی  هاوسەنگەرن و سەركەتوون 
لە  گاز  لێهاتووە  بریندارەی  ورچە  ئەو  وەك  بێچارەییدا  و 
برینی خۆی دەگرێ. مالیكی لە قسەكانیدا باسی سنووری 
كوردستان و پارتی و پێشمەرگەی كردووە، با لەوە دڵنیای 
كە  نییە  سنوورە  ئەو  كوردستان  سنووری  كە  بكەینه وه  
سەددام و مالیكی دیاریی دەكەن؛ سنووری كوردستان ئەو 
سنوورەیە كە پێشمەرگە بە خوێنی خۆی لە دەستی داعش 
ڕزگاری كردووە و جێگیریش دەبێت. هەروەها با باشیش 
بزانێت لەبەرانبەر ئیرادەی كوردستان و پێشمەرگە و پارتی 
هیچی لە دەست نایه ت جگە لە سەرشۆڕی. مالیكی خەونی 
دووبارە حوكمكردنی عێراقی هەیە، مەحاڵە بتوانی جارێكی 
تر حوكمی عێراق بكات و ئەگەر بۆی ڕەخسا و دووبارە 
هیچ شێوەیەك  بە  ئەوا  عێراق گرتە دەست،  لە  دەستەاڵتی 

ناتوانێ و بۆی نییە حوكمی كوردستان بكات.
هەبا  ئابڕووی  تۆزێ  مالیكی  ئەگەر  دەڵێین  كۆتاییدا  لە 
و  مووسڵ  لەبارەی  قسە  كە  دەرنەدەكەوت  شاشەكان  لە 

ئازادكردنی بكات.
گوتەبێژی مەكتەبی سیاسیی پارتی دیموكراتی كوردستان

گشتیی  فەرماندەی  بارزانی،  مەسعوود 
كوردستان  هەرێمی  چەكدارەكانی  هێزە 
لە رووی سەربازییەوە  باشیك  رایگەیاند، 
كەوتووە، بەاڵم بۆ زیانی كەمتر نایانەوێت 

جارێ بچنە نێو شارۆچكەكە.
هاوبه شدا  ڕۆژنامه وانیی  كۆننفڕانسێكی  لە 
و  كوردستان  هه رێمی  سه رۆكی  بۆ  كه  
سه رۆكی هاوپه یمانیی نیشتیمانیی عێراقی له  
چیای زه رتكدا ساز درا، سه رۆكی هه رێمی 
له   پێشمه رگه   رۆڵی  باره ی  له   كوردستان 
و  رۆڵ  رایگه یاند  مووسڵ  ئۆپه راسیۆنی 
ئه ركی پیشمه رگه  له  شه ڕی رزگاركردنی 
شاری  ناو  ناچێته   و  دیاریكراوه   موسڵ 
مووسڵ و هێزه كانی سوپای عێراق ده چنه  
ناو موسڵ، گوتیشی هه ماهه نگییه كی باش 
له نێوان پیشمه رگه  و سوپای عێراق هه یه  و 

هیوادارم به رده وام بێت.
به   سه باره ت  هه ر  بارزانی  سه رۆك 
له   پێشمه رگه   هێزی  به شداریكردنی 
ئێمه   رایگەیاند،  مووسڵ  ئۆپه راسیۆنی 
ده مانه وێت  و  ده كه ین  شه ڕ  خۆمان  بۆ 
مه ترسی داعش له سه ر هه رێمی كوردستان 
كه م بكه ینه وه  و به  رزگاركردنی موسڵ 
كوردستان  هه رێمی  سه ر  مه ترسییه كانی 
كه م ده بێته وه  و شه ڕی ئێمه  له  سوریا نییه .
داعش  دوای  مووسڵی  ئاینده ی  له باره ی 
گوتی رێكه وتن كراوه  كومیته یه كی بااڵ 
نیوان هه رێم و به غدا پێك ده هێنرێت بۆ 
چاره سه ركردنی ئه و كێشانه ی دێنه  پێش.

دراوه   ئابلۆقه   باشیكیش  قه زای  گوتیشی 
و ده مانه وێت به  كه مترین زیان ناوچه كان 

بۆ  پێویسته  خۆمان  و  بكه ینه وه   كۆنترۆل 
هه موو ئەگه ریك ئاماده  بكەین، دڵنیاییش 
ده یانه وێت  و  موسڵ  دانیشتوانانی  ده داته  
سڤیل  هاوواڵتیانی  خوێنرشتنی  به بێ 

شاره كه  كۆنترۆڵ بكرێته وه .
دواییه ی  ئه م  رووداوه كانی  له باره ی 
له   هێز  ئه وه نده   گوتی  كه ركووك 
كه ركووك هه یه  كه  بتوانرێ به رگری له  

شاره كه  بكات.
ئازادكردنی  خۆیه وه   الیه ن  له   ئه لحه كیم 
مووسڵ به  سه ره تایه ك زانی بۆ عێراقییه كان 
بۆ چاره سه ركردنی كێشه كانیان. سه رۆكی 
ئه نجومه نی بااڵی ئیسالمی عیراق له باره ی 
باشیك  له   توركیا  هێزه كانی  بوونی 

هێزه كانی  كردووه   داوامان  پێشتر  گوتی 
ده روازه ی  له   پێویسته   و  بكشێنێته وه  
بۆ  بكات  هاوكاری  عێراق  حكومه تی 
شه ڕی دژی داعش و بوونی هه ر هێزیكی 
به   پێویسته   عێراق  خاكی  له ناو  بیانی 

هه ماهه نگی له گه ڵ حكومه ت بێت.
پێویستیمان  شه ڕ  گۆڕه پانی  له   گوتیشی، 
به  هیچ هێزێكی بیانی نییه ، به اڵم توركیا 

رێگه ی  له   دیكه   وه ك واڵتانی  ده توانێت 
له   بدات  یارمه تیمان  عێراقه وه   حكومه تی 

شه ڕی دژی داعش.
ئه نجوومه نی  سه رۆكی  ئه لحه كیم  عه مار 
بااڵی ئیسالمی عیراق هه روه ها رایگه یاند، 
شه ڕی داعش شه ڕی هه موو عێراقییه كانه  
و شه ڕیكی یه كالكه ره وه یه  و هیوادارین 
به رده وام  داعشدا  به سه ر  سه ركەو تنه كان 

كه   دەردەبڕی  خۆیشی  خۆشحاڵیی  بن. 
سه رۆك  لەگەڵ  جه نگدا  له به ره كانی 
كۆ  سەربازییەكاندا  فەرماندە  و  بارزانی 

دەبێتەوە.
نیشتیمانیی عێراقی  سه رۆكی هاوپه یمانیی 
گوتیشی، بۆ شه ڕی داعش فه رمان له  هیچ 
هه ماهه نگییه كی  و  وه رناگرین  واڵتێك 
هێزه كانی  و  پێشمه رگه   لەنێوان  باش 
عێراقدا هه یه  و هه ماهه نگی نێوان به غدا و 

هه ولێریش به رده وام ده بێت.
له باره ی هۆكاری دروستبوونی داعشیشه وه  
گوتی، كه  هه ر له  ئه نجامی كه موكورتیی 
ئه منییه وه  دروست نه بووه ، به ڵكه  كۆمه ڵێك 
ئه وه ش،  بۆ  و  هه یه   دیكه شی  فاكته ری 
كرد  ئابووری  په ره پیدانی  به   ئاماژه ی 
رێگه ی  به   ته نیا  داعش  وایه   پێشی  و 

سه ربازی له ناو ناچێت.
عێراقی  نیشتیمانی  هاوپه یمانیی  سه رۆكی 
هه رێمی  سه رۆكی  سه ردانی  هه روه ها 
و  زانی  گرنگ  بە  به غدا  بۆ  كوردستان 
ئه و  ئه نجامی  هه یه   ئێستا  ئه وه ی  گوتی، 
سه ردانه یه  كه  هه ماهه نگییه كی باش لەنێوان 
هێزه كانی پێشمه رگه  و عێراق لێكه وته وه  
هه رێمی  ده روازه كانی  یه كه مجاریشه   و 

كوردستان بۆ سوپای عێراق ده كرێته وه .

نوێنەرێكی كریستیانەكان لە پەرلەمانی عێراق: 
کریستیانەکان باوەڕیان بە هێزە 

ئەمنییەكانی عێراق نەماوە

سەرۆک بارزانی: پێشمەرگە ناچێتە نێو مووسڵه وه ..
عەمار ئه لحەکیم: هه ماهه نگی نێوان به غدا و هه ولێر به رده وام ده بێت

گوتەبێژی پارتی وه اڵمی مالیكی دایه وه : سنووری كوردستان ئەو سنوورە 
نییە كە سەددام و مالیكی دیاریی دەكەن.. مه حاڵه  حوكمی عێراق بكاته وه 
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فـــي لقـــاء ضمـــن نشـــرة أخبـــار قنـــاة 
ـــب  ـــع نائ ـــوم 2016/10/26 م ـــرقية لي الش
ـــن  ـــه م ـــول موقف ـــدر( ح ـــة ) ب ـــن كتل ع
مشـــروع قانـــون منـــع الخمـــور فـــي 
العـــراق اســـتعرض ســـيادته مجموعـــة مـــن 
االحصائيـــات للمخالفـــات والجرائـــم 
ـــور  ـــي الخم ـــبب تعاط ـــت بس ـــي حدث الت
ــرطة  ــز الشـ ــر مراكـ ــهدا بمحاضـ مستشـ
تأثيـــر  مـــن  للخمـــور  مـــا  الثبـــات 
ســـلبي علـــى المجتمـــع العراقـــي لكنـــه 
المخالفيـــن  نســـبة  إلـــى  يشـــر  لـــم 
ـــي  ـــن مرتكب ـــن م ـــيحيين وااليزيديي المس
هـــذه المخالفـــات والجرائـــم  .....أشـــد 

علـــى يـــد الســـيد النائـــب المحتـــرم 
فـــي  االلتفاتـــة  هـــذه  لـــه  وأشـــكر 
ـــا  ـــن كل م ـــي م ـــع العراق ـــة المجتم حماي
يؤثـــر ســـلبا علـــى المواطنيـــن .. لكـــن 
ـــم  ـــل تقدي ـــرم أغف ـــب المحت ـــيد النائ الس
إحصائيـــة بأعـــداد القتلـــى بالكواتـــم 
والمختطفيـــن وعمليـــات الســـطو المســـلح 
علـــى الصاغـــة ومحـــالت الصيرفـــة 
والســـرقات  القانونيـــة  والمخالفـــات 
الكبيـــرة التـــي أثقلـــت كاهـــل ميزانيـــة 
ـــد  ـــن بع ـــد مدي ـــى بل ـــه إل ـــراق وأحالت الع
ـــى  ـــدق المســـاعدات عل ـــدا يغ أن كان بل
ــرق  ــم يتطـ ــدول .. ولـ ــن الـ ــر مـ الكثيـ
إلـــى األســـباب الرئيســـة التـــي ســـببت 
تهجيـــر أكثـــر مـــن ثالثـــة مالييـــن 
ـــوا  ـــم ليهيم ـــم ومدنه ـــن دوره ـــي م عراق
ــن  ــوا األمريـ ــتات وليعانـ ــي دول الشـ فـ
ــن ..  ــة للنازحيـ ــات البائسـ ــي المخيمـ فـ
ونســـي أن االســـباب التـــي أدت إلـــى 
ــت  ــي عمـ ــة التـ ــة المزريـ ــذه الحالـ هـ
ـــا  أشـــخاص  ـــام به ـــد ق ـــراق ق ـــم الع وتع
ينتمـــون الـــى أحـــزاب وجهـــات معلومـــة 
ـــم  ـــل وعيه ـــم بكام ـــا وه التوجـــه  نفذوه

ـــب  ـــم يحاس ـــكارى .. ول ـــوا س ـــا كان وم
الجرائـــم  هـــذه  عـــن  واحـــد  فـــرد 
الشـــنيعة ولـــم يشـــرع النـــواب الكـــرام 
قانونـــا حقيقيـــا اليقـــاف نزيـــف الـــدم 
ــن  ــى المجرميـ ــيطرة علـ ــي والسـ العراقـ
ــم  ــت جرائمهـ ــن خلفـ ــن الذيـ الحقيقييـ
االالف مـــن االيتـــام والمئـــات مـــن 
ـــا  ـــرم علين ـــم يتك ـــى ول ـــل والثكال األرام
ـــت  ـــا وصل ـــب بشـــرح عـــن م الســـيد النائ
إليـــه التحقيقـــات فـــي موضـــوع  الـــرز 
المتعفـــن ولـــم يخبرنـــا عـــن نتائـــج 
التحقيـــق فـــي صفقـــة أجهـــزة كشـــف 
المتفجـــرات الفاشـــلة  ولـــم نســـمع 
التراخيـــص  جـــوالت  عـــن  رأيـــه 
ــادة  ــن كان السـ ــة فأيـ ــة الكارثيـ النفطيـ
النـــواب منـــذ ثالثـــة عشـــر عامـــا وكل 
هـــذه االمـــور تجـــري بعلمهـــم وأيـــن 
؟  الجرائـــم  هـــذه  عـــن  االحصائيـــة 
ســـيدي النائـــب المحتـــرم : غالبيـــة 
المجرميـــن وأثنـــاء التحقيـــق معهـــم 
ــات  ــات الفضائيـ ــه شاشـ ــا عرضتـ وكمـ
قامـــوا  بأنهـــم  إجاباتهـــم  كانـــت 
ــر  ــة تخديـ بجرائمهـــم وهـــم فـــي حالـ

ـــه  ـــتقاتها ، والل ـــة ومش ـــي الحشيش وتعاط
ـــون  ـــب عـــن رفـــض قان ـــن نكت نحـــن حي
منـــع الخمـــور ال نبغـــي أن يســـمح 
بشـــيوعها فـــي كل شـــارع وزقـــاق ، 
ــا  ــالت بيعهـ ــدد محـ ــد عـ ــل بتحديـ بـ
ـــه  ـــر في ـــن يتوف ـــع معي ـــي موق وحصرهـــا ف
ـــد  ـــع والشـــاري أســـوة بالعدي ـــان للبائ االم
مـــن البلـــدان التـــي خصصـــت أماكـــن 
ـــن  ـــدة ع ـــارات بعي ـــة والب ـــي الليلي للماله
ـــرار  ـــرر وال ض ـــال ض ـــل ف ـــكن العوائ س
النـــواب  مجلـــس  ســـيحظى  حينهـــا 
وأعضـــاؤه الكـــرام باحتـــرام الكثيـــر 
ـــق  ـــا تضيي ـــي اليرضيه ـــرائح الت ـــن الش م
الخنـــاق بصـــورة مطلقـــة عليهـــا ، مـــن 
الواضـــح أن مشـــروع القانـــون لـــم يأخـــذ 
ـــر  ـــر دب ـــه ) أم ـــاش وكأن ـــن النق ـــه م حق
ــري  ــا يجـ ــج مـ ــت النتائـ ــل ( فكانـ بليـ
ـــتنكار وصـــل  ـــتهجان واس ـــن اس ـــوم م الي
حـــد التطـــاول علـــى أعضـــاء مجلـــس 
ـــر  ـــح تمري ـــوا لصال ـــن صوت ـــواب الذي الن
ـــة  ـــل فخام ـــن تدخ ـــك ع ـــروع ناهي المش
ــه  ــذات ورفضـ ــة بالـ ــس الجمهوريـ رئيـ
ـــات  ـــة مكون ـــي بقي ـــون اليراع ـــرار قان إق

الشـــعب العراقـــي واغتصـــاب حقوقهـــا 
التـــي يقرهـــا الدســـتور ، واألدق واألهـــم 
ـــر  ـــأن الخم ـــرت ب ـــد أق ـــة ق أن المرجعي
هـــو جـــزء مـــن طقـــس مـــن طقـــوس 
يتنـــاول  حيـــن  المســـيحي  القـــداس 
الكاهـــن أو االســـقف كســـرة خبـــز 
ـــان  ـــه ف ـــر وعلي ـــن الخم ـــة م ـــة قليل وجرع
ـــاوزا  ـــاوال وتج ـــيعتبر تط ـــرار س ـــذا الق ه
علـــى ديـــن ســـماوي وليـــس علـــى 
ــبة  ــط ، بالمناسـ ــن فقـ ــخاص معينيـ أشـ
وللتذكيـــر فـــان معظـــم القصائـــد التـــي 
ـــي  ـــاربيها ه ـــر وش ـــى بالخم ـــت وتتغن تغن
لشـــعراء  مســـلمين قبـــل االســـالم وبعـــده 
فيمـــا اليوجـــد مســـيحي أو صابئـــي 
فـــي  إال  ذلـــك  فعـــل  أيزيـــدي  أو 
اســـتثناءات تـــكاد ال تذكـــر وســـأذكر 
ـــر الشـــعراء أحمـــد  ـــدة أمي ـــن قصي ـــا م بيت
ــدح  ــه بمـ ــم رائعتـ ــذي نظـ ــوقي الـ شـ
الرســـول الكريـــم  ) نهـــج البـــردة ( 
ـــن  ـــا م ـــي ( وغيره ـــلوا قلب ـــدة ) س وقصي
ــي  ــة  والتـ ــة والصوفيـ ــد الدينيـ القصائـ
ـــا  ـــى هاته ـــان ولـ ـــا : - رمض ـــول فيه يق
ـــتاق. ـــى مش ـــعى إل ـــتاقة تس ـــاقي  مش ياس

سيادة المرجع الديني األعلى السيد علي 
السيستاني المحترم   

فخامة رئيس الجمهورية المحترم 
دولة رئيس الوزراء المحترم 

سيادة رئيس مجلس النواب المحترم 
معالي وزير العدل المحترم 

السيد رئيس الوقف الشيعي المحترم 
السيد رئيس الوقف السني المحترم 

نقابة المحامين العراقيين 
نقابة الصحفيين العراقيين 

والدولية  المحلية  والهيئات  المنظمات 
الخاصة بحقوق األنسان 

م/ أهلية النائب محمود الحسن العقلية 
عن  صدر  ما  عليكم  خاف  غير     
المدعو  العراقي  البرلمان  في  النائب 
محمود الحسن من إساءة وتطاول على 
اآليات القرآنية الكريمة وإقحامه جملة 
بيننا وقرأها  هي حكمة نتداولها في ما 
على أنها آية قرآنية كريمة حيث ابتدأ 
الله  بسم   ( بالبسملة  مسبوقة  بقراءتها 
بالتصديق  وأنهاها   ) الرحيم  الرحمن 
ما  كفر  وهذا   ) العظيم  الله  صدق   (
بعده كفر ، كيف ال وهو يصدر عن 
على  يكون  أن  فيه  يفترض  شخص 
القرآن  آليات  حافظ  وشبه  تام  علم 
مائة  عن  اليقل  ما  يمثل  وهو  الكريم 
وغير  األقل،  على  عراقي  إنسان  ألف 
أي  أن  الكريمة  مقاماتكم  على  خاف 
حكم  له  الكريم  القرآن  في  تحريف 
على  والتطاول  الزندقة  حد  يصل  ربما 
الذكر  أنزلنا  نحن  )إنا  االلهية  الذات 
وإنا له لحافظون(، فهل المدعو محمود 
الحسن جاهل إلى هذا الحد؟ إن أقل 
يهرف  إنه  الشخص  هذا  عن  يقال  ما 
بهذه  شخصا  أن  الغريب  اليعرف،  بما 

العقلية البائسة ينبري في مجلس النواب 
ليعلن نفسه حاميا لالسالم ومدافعا عن 
المخيبة  الجهالة  بهذه  وهو  محتواه 
الكحول  صناعة  لمنع  مشروعا  ليتبنى 
واستيرادها وبيعها.....الخ  ) لكم دينكم 
مدى  عن  سؤل  وحينما   ،) دين  ولي 
التأثير في تطبيق هذا المشروع على بقية 
االقليات الدينية في العراق كان جوابه 
أكثر خيبة وأشد تأكيدا  لمدى جهالته 
يحظر  لم  المشروع  بأن  أجاب  حين 
المسلمين  غير  وعلى  الخمور  احتساء 
أن يتدبروا أمرهم، أهي دعوة للتهريب 
أو المراوغة أم تقديم الرشوة للحصول 
االجابة  هذه  تصورا  الخمور؟  على 
محمود  وجهل  تفاهة  على  تدل  التي 
كحوال  السماء  تمطر  هل  ..أم  الحسن 
فمن  وإال  المسلمين؟  غير  بيوت  فوق 

صنعها  كان  إن  بالكحول  سيأتون  أين 
أنهم  الحسن  هذا  أيتصور  ممنوعا؟ 
يتغير  لم  لبن  أنهارمن  فيها   ( جنة  في 
للشاربين  لذة  خمر  من  وأنهار  طعمه 
كمن  والتكن  يامحمود  إصح  (؟ 
تضع  انت  اليعقل..  بما  العاقل  يحدث 
كرجل  أهليتك  في  الشك  أمام  نفسك 
حقوقي متزن  وعلى الجهات المسؤولة 
قواك  لفحص  لجنة  إلى  تحويلك 
العقلية لتقرير مدى صالحيتك لعضوية 
مجلس النواب العراقي ..إنك بكلماتك 
وضع  في  نفسك  وضعت  قد  الطائشة 
حرج أمام الرأي العام العراقي بل أمام 
العراقيون عرفوك وعرفوا  بأسره،  العالم 
تستجدي  كنت  حين  السابقة  أعمالك 
االنتخابية  أصواتهم  لكسب  المواطنين 
لمن  أراض  قطع  بتوزيع  وعود  مقابل 

يمنح أسيادك صوته وكنت حينها مادة 
للسخرية من قبل العراقيين الذين تبينت 
لهم حقيقتك وهزالة شخصيتك وتبعيتك 
كاذبة  وعود  وإعطاء  معينة  لجهات 
األمير  وهب   ( القائل  المثل  وتجسد 
ما اليملك ( وأنت لست أميرا في أي 
حال من األحوال بل أسير أوامر سادتك 

فحسب .
بأخذ  نطالبكم   : أعاله  األكارم  السادة 
الموضوع بجدية وشفافية وباحالة النائب 

محمود الحسن إلى جهات رصينة لتعيد 
استمراره  في  الرأي  وبيان  العام  تقييمه 
بعضوية مجلس النواب أو باعفائه منها 
والالحقة  السابقة  أفعاله  ومحاسبته على 
حرصا على القرارات النيابية التي تخص 
هذا  لمثل  مكان  فال  العراقي  الشعب 
التشريعية  المؤسسة  هذه  في  الشخص 
المهمة تتركوا مقدرات الشعب العراقي 

بيد من ال يصونها 
والله من وراء القصد.

والخمور ايضا 

شکوی من منظمة سورایا ضد أهلية النائب محمود الحسن العقلية 

موفق حـداد

منظمة سورايا تصدر بيانا بشأن قرار منع المشروبات الروحية الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي
وتقدم شكوى ضد تصريحات النائب محمود الحسن وتقييم سلوكه العقلية 
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محمود الحسن

سیادة المرجع الدیني األعلى السید علي السیستاني المحترم   
فخامة رئیس الجمھوریة المحترم 

دولة رئیس الوزراء المحترم 
سیادة رئیس مجلس النواب المحترم 

معالي وزیر العدل المحترم 
السید رئیس الوقف الشیعي المحترم 
السید رئیس الوقف السني المحترم 

نقابة المحامین العراقیین 
نقابة الصحفیین العراقیین 

المنظمات والھیئات المحلیة والدولیة الخاصة بحقوق األنسان 
الحسن العقلیة م/ أھلیة النائب محمود 

ة وإقحامھ مغیر خاف علیكم ما صدر عن النائب في البرلمان العراقي المدعو محمود الحسن من إساءة وتطاول على اآلیات القرآنیة الكری
حمن الرحیم ) جملة ھي حكمة نتداولھا في ما بیننا وقرأھا على أنھا آیة قرآنیة كریمة حیث ابتدأ بقراءتھا مسبوقة بالبسملة ( بسم هللا الر

وأنھاھا بالتصدیق ( صدق هللا العظیم ) وھذا كفر ما بعده كفر ، كیف ال وھو یصدر عن شخص یفترض فیھ أن یكون على علم تام وشبھ 
حفظ آلیات القرآن الكریم وھو یمثل ما الیقل عن مائة ألف إنسان عراقي على األقل، وغیر خاف على مقاماتكم الكریمة أن أي تحریف في 

رآن الكریم لھ حكم ربما یصل حد الزندقة والتطاول على الذات االلھیة ( إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون )، فھل المدعو محمود الق
الحسن جاھل إلى ھذا الحد؟ إن أقل ما یقال عن ھذا الشخص إنھ یھرف بما الیعرف، الغریب أن شخصا بھذه العقلیة البائسة ینبري في مجلس 

یعلن نفسھ حامیا لالسالم ومدافعا عن محتواه وھو بھذه الجھالة المخیبة لیتبنى مشروعا لمنع صناعة الكحول واستیرادھا النواب ل
جوابھ وبیعھا.....الخ  ( لكم دینكم ولي دین )، وحین سؤالھ عن مدى التأثیر في تطبیق ھذا المشروع على بقیة االقلیات الدینیة في العراق كان

تأكیدا  لمدى جھالتھ حین أجاب بأن المشروع لم یحظر احتساء الخمور وعلى غیر المسلمین أن یتدبروا أمرھم، أھي دعوة أكثر خیبة وأشد
للتھریب أو المراوغة أم تقدیم الرشوة للحصول على الخمور؟ تصورا ھذه االجابة التي تدل على تفاھة وجھل محمود الحسن ..أم ھل تمطر 

المسلمین؟ وإال فمن أین سیأتون بالكحول إن كان صنعھا ممنوعا؟ أیتصور ھذا الحسن أنھم في جنة ( فیھا السماء كحوال فوق بیوت غیر
أنھارمن لبن لم یتغیر طعمھ وأنھار من خمر لذة للشاربین )؟ إصَح یامحمود والتكن كمن یحدث العاقل بما الیعقل .. انت تضع نفسك أمام 

الجھات المسؤولة تحویلك إلى لجنة لفحص قواك العقلیة لتقریر صالحیتك لعضویة مجلس الشك في أھلیتك كرجل حقوقي متزن  وعلى
النواب العراقي ..إنك بكلماتك الطائشة قد وضعت نفسك في وضع حرج أمام الرأي العام العراقي بل أمام العالم بأسره، العراقیون عرفوك 

واتھم االنتخابیة مقابل وعود بتوزیع قطع أراٍض لمن یمنح أسیادك صوتھ وعرفوا أعمالك السابقة حین كنت تستجدي المواطنین لكسب أص
وكنت حینھا مادة للسخریة من قبل العراقیین الذین تبینت لھم حقیقتك وھزالة شخصیتك وتبعیتك لجھات معینة وإعطاء وعود كاذبة وتجسد 

حوال بل أسیر أوامر سادتك فحسب .المثل القائل ( وھب األمیر ما الیملك ) وأنت لست أمیرا في أي حال من األ
الرأي السادة األكارم أعاله : نطالبكم بأخذ الموضوع بجدیة وشفافیة وباحالة النائب محمود الحسن إلى جھات رصینة لتعید تقییمھ العام وبیان 

القرارات النیابیة التي تخص في استمراره بعضویة مجلس النواب أو باعفائھ منھا ومحاسبتھ على أفعالھ السابقة والالحقة حرصا على
الشعب العراقي فال مكان لمثل ھذا الشخص في ھذه المؤسسة التشریعیة المھمة والتدعوا مقدرات الشعب العراقي بید من ال یصونھا 

وهللا من وراء القصد.    



 

واالعــالمللثقـافــةسورايــامنظـمة
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ما تبقى من 
احالمنا

هذه الحرائق المنتشرة في كل 
مكان

وتلك الحدائق تلفظ أنفاسها 
األخيرة

حيث السخام يعلو األشياء 
الجميلة

أشياؤنا مرمية في الشوارع 
واألزقة

بقي لنا اآلن سوى
أحالم اليقظة

إننا في قلب الدمعة ندور
وهي تزف لنا صوت النايات 

الحزينة
والترانيم الشجية من كنائسنا 

المستباحة
هو الوقت يأخذني كي أذرف 

الدمع
أمام كنائسنا الثكلى

يوم استباحها الظالم
وحولها الى ميدان للرمي

فيا أيتها الشمعدانات 
في مركز مار بولس

ومكتبة الحكمة اإللهية
انثروا بإسم الرب مالئكتها
على منائر بخديدا الجريحة

لقد احرقها نيرون ثانية
بخديدا يا أم الشال المزركش

وزنار المطران دالل
يا آخر عنقود عنب في بيتي
يا آخر برتقالة على الشجرة
يا حمامة تأخني نحو األمان

لقد استباحوك المغول
وعبثوا بكل شيء جميل

فمن يقبل ثغر كنيسة مار زينا؟
من يعيد اليها قبتها 

ويدق ناقوسها الصامت 
من زمان

لقد أحرقها الظالميون 
في عز النهار

انهم ينشرون الموت 
والحرائق والدمار 

عبر شظاياهم الملعونة 
وأفكارهم المتخلفة

فلنقرأ آخر سفر من الحياة
انه سفر العودة الى الديار

رغم الحرق والدمار
هذا ما تبقى من أحالمنا 

المحاصرة
من قبل الظالم

د. بهنام عطاالله

رياض الغريب
 

 من اوسع االبواب سندخل
نحمل فوق قلوبنا صليبا

وراية خضراء
وماء قليال

من حمام العليل
سندخل 

نقبل االوالد
والجدران والمنازل

سندخل 
من اوسع باب لغيمة 

مثل نسمة تمر 
على جدائل ايزيدية

في حقل محبتها تزهر
سندخل 

نزيل الغبار عن وجه
تمثال فيها

ونعتذر
تأخرنا كثيرا

واضح هو الخجل في ارتباكنا
امام عجوز

تسأل
لماذا تأخرتم

سنعتذر
لكننا قادمون

كي نمنح انفاس الفجر

وندى الورد
ولهفة لعاشق 

قرب غاباتها
ونهرها

وشوارعها
كم هو ينتظر

سندخل
نمسح رأس يتيم

علق رأس ابيه
على عمود

في شارع اليؤدي
النقلب ايدينا 

على ما أنفقنا في التأخر
سنقول
سندخل

بعد قليل
انتظرونا

أبنوس تلكيفي

أحمد شهاب
 

من يأخذني هذي الساعة كي 
الثم جدران محلة يلدا

وأقبل دقات الناقوس
هذا انت ياتلكيف فكيف أقاوم 

رائحة األبنوس
هذا انت وليس سواك

عندي ساوت كل الدنيا يداك
قدوس وجهك كالقمر الطالع من 

)شعيوتا( قدوس
يا رب...

يارب الدنيا معتمة والموت يحيط 
بأهلي

والنار تمر بمكتبتي
والخبز يقل

والدنيا كالكيس الدهني يسافر 
تحت الجلد

والدنيا شوك من عاقول
عمري يلقفه المجهول 

الخولة تأتيني من خلف حدود 
النار

وال أدري الساعة ماذا اقول
يا رب احفظ قنطرة في تلكيف

يارب احفظ حي عشتار
واحفظ حبات )المصقول(

واحفظ دكان )نجيب(
يا تلكيف الحب األبدي

يا أول )ترميشة( حب مألت 
شرياني ذهول

يارب جميع الفقراء
يارب اليابسة انت ويارب الماء
أرجوك الساعة أن تنظر نحو 

كنائس تلكيف ... نحو جوامعها
رب افتح خيمتك الزرقاء

قادمون

شوقي يوسف بهنام / برطلة
 

ـــن  ـــة م ـــنجد حزم ـــص س ـــذا الن ـــي ه ف
ــة  ــة او المتضاربـ ــاالت المتناقضـ االنفعـ
والتـــي يمكـــن ، بشـــكل او بأخـــر 
ادراجهـــا ضمـــن مفهـــوم التناقـــض 
ـــة  ـــي 44 المتناقضـــة او المتضارب الوجدان
والتـــي يمكـــن ، بشـــكل او بأخـــر 
ادراجهـــا ضمـــن مفهـــوم التناقـــض 
والـــذي   Ambivalence الوجدانـــي 
يعنـــي » وجـــود اتجاهيـــن مـــن المشـــاعر 
ـــة نحـــو نفـــس الشـــيء لـــدى  المتناقض
نفـــس الشـــخص فـــي نفـــس الوقـــت 
مثـــل الحـــب والكراهيـــة لشـــخص 
واحـــد » ، تعتمـــل فـــي نفـــس ســـافو 
ــنقرأه  ــذي سـ ــص الـ ــي النـ ــد فـ . نجـ
اكثـــر مـــن شـــخصية تواجههـــا ســـافو 

ــي :- وهـ

- االم 
- أفروديت

- الشاب الجميل )ادونيس( 
ـــا يلـــي  تقـــول ســـافو فـــي نصهـــا هـــذا م

-:
ال جدوى يا أمي العزيزة 

لم يعد بمقدوري أن أتم نسيجي ،
وعلى أفروديت ضعي اللوم 

فهي برقتها البالغة 
كادت تقتلني 

شغفا بذلك الفتى 
)االعمال الشعرية ، ص 23(

 * * *
ـــى  ـــعوريا ، عل ـــب ، ال ش ـــافو ، ترغ س
االقـــل ، الخـــالص مـــن طائلـــة لـــوم 
الـــذات Self-Blame الموجـــه نحوهـــا 
مـــن قبـــل االخـــر ، االم .. أفروديـــت 
ــي  ــي فـ ــز النفسـ ــي العجـ ــا تعانـ .. انهـ
عـــن  العجـــز  ؛  اليوميـــة  تفاصيلهـــا 
النســـج انموذجـــا لذلـــك . وهـــذه ، 
فـــي تقديرنـــا علـــى االقـــل ، ليســـت 
اليـــة دفاعيـــة غيـــر ناضجـــة  غيـــر 
لـــدى  الـــذات  صـــورة  لتجميـــل 
ســـافو . وهـــذا هـــو العمـــل االساســـي 
والرئيســـي لألليـــات الدفاعيـــة . ســـافو 
ــى  ــص علـ ــة النـ ــي لحظـ ــش ، فـ تعيـ
اقـــل تقديـــر ، كمـــا قلنـــا العجـــز 
ـــي  ـــي ، وبالتال ـــن النفس ـــي او الوه النفس
ــت  ــد اجتاحـ ــأس قـ ــة اليـ ــان موجـ فـ
ســـافو . الخطـــاب موجـــه الـــى االم 
، والتـــي كانـــت ســـببا لذلـــك اللـــوم 
ــوم  ــى ان تقـ ــافو الـ ــز سـ ــذي حفـ الـ
ـــل  ـــن ندخ ـــى االم . ل ـــرد عل ـــك ال بذل
ســـافو ضمـــن اطـــار عقـــدة الكتـــرا .. اي 
الغيـــرة مـــن األم . االم اخـــذت نصيبهـــا 
مثـــل االخريـــن الذيـــن اخـــذوا نصيبهـــم 
ـــا  ـــدون . بينم ـــا يري ـــى م ـــوا ال او وصول
ســـافو تعيـــش خيبـــة االمـــل و فشـــل 

ــن  ــن بيـ ــش بيـ ــافو تعيـ ــاء . سـ الرجـ
مطرقـــة االم وســـندان افروديـــت إن 
صحـــت العبـــارة . أفروديـــت نمـــوذج 
ســـافو فـــي المثـــل والقيـــم .. أليســـت 
ـــي  ـــال ؟؟ . إذن ه ـــب والجم ـــة الح اله
ــك  ــم تـ ــر . ان لـ ــا ال غيـ ــة لهـ خادمـ
ـــلطة  ـــك الس شـــيء آخـــر !!! . االم .. تل
ـــى  ـــى ، وباإلطـــالق ، عل ـــة االول الروحي
ــا  ــى . هـ ــرا كان ام انثـ ــد ، ذكـ الوليـ
ــافو .  ــد سـ ــراع يحتقـــن عنـ ــو الصـ هـ
ــك  ــة او تلـ ــذه التهمـ ــا بهـ االم تتهمهـ
و أفروديـــت تهيمـــن عليهـــا برقتهـــا 
ـــي تعيشـــه  ـــذا الت ـــة . اي صـــراع ه البالغ
التكبيـــر  الكبيـــرة ، هـــذا  شـــاعرتنا 
مـــن عندياتنـــا ال غيـــر! ، بيـــن هاتيـــن 
ــا  ــا . انهـ ــن عليهـ ــلطتين المهيمنتيـ السـ
ــب  ــن ، كل قطـ ــن متنافريـ ــن قطبيـ بيـ
ــه  ــى مجالـ ــافو الـ ــذب سـ ــاول جـ يحـ
ــى  ــافو علـ ــون سـ ــد ان تكـ . األم تريـ
ـــلوكي  ـــوذج الس ـــذا النم ـــي ه ـــا ف منواله
او ذاك ، أفروديـــت هـــي االخـــرى 
كانـــت بمثابـــة الوســـيط بينهـــا وبيـــن 
ذاك الفتـــى الوســـيم . هنـــا يمكننـــا 
ــد  ــرة عنـ ــار الغيـ ــار نـ ــس آثـ ان نتلمـ
ــد  ــا أفروديـــت . لقـ ــافو مـــن ربتهـ سـ
ـــف  ـــابقة كي ـــوص الس ـــي النص ـــا ف رأين
أن أفروديـــت احتلـــت مكانـــة قدســـية 
كبيـــرة عنـــد ســـافو ، وهـــذا يمثـــل رمـــزا 
ـــن  ـــافو ، لك ـــد س ـــة عن ـــية المثلي للجنس
هنـــا ، هـــذا الميـــل الجنســـي المثلـــي 
ــى  ــور الفتـ ــت ظهـ ــه تحـ ــل وطأتـ تقـ
الوســـيم أدونيـــس . الغيـــرة لصالـــح 

ـــر  ـــت . نتذك ـــس الفرودي ـــس ولي ادوني
ان االســـطورة تقـــول ان أفروديـــت 
اهتمـــت بالطفـــل الجميـــل .... اال ان 
ـــة  ـــيفون ملك ـــرت بيرس ـــا ظه ـــرعان م س
ـــل  ـــذا الطف ـــت به ـــفلي اغرم ـــم الس العال
ـــت ،  ـــى افرودي ـــده ال ـــت ان تعي ورفض
ـــوس  ـــذي اصـــدره زي ـــكان الحكـــم ال ف
هـــو ان يكـــون ادونيـــس ثلـــث العـــام 
ـــع  ـــه م ـــفلي وثلث ـــم الس ـــة العال ـــع ملك م
افروديـــت والثلـــث االخـــر يكـــون حـــرا 
ــاوي الـــذي  ــر المأسـ ــم المصيـ .. ونعلـ
انتهـــى اليـــه هـــذا الطفـــل الوســـيم 
. صـــارت أفروديـــت ، طبقـــا لهـــذا 
النـــص ، حجـــر عثـــرة بيـــن ادونيـــس 
ــزي  ــتوى الرمـ ــى المسـ ــافو . وعلـ وسـ
ــبة  ــى ام بالنسـ ــت الـ ــت أفروديـ تحولـ
ـــوت  ـــة اغ ـــا البالغ ـــافو ، وبرقته ـــى س ال
ســـافو بأدونيـــس . اذن مـــن الطبيعـــي 
ـــا  ـــه عليه ـــب كل ـــوم منص ـــون الل ان يك
. النـــص يريـــد ان يقـــول او بتعبيـــر ادق 
ـــة  ـــا بريئ ـــول انه ـــد ان تق ـــافو تري ان س
ـــدءا مـــن  مـــن التهـــم الموجهـــة اليهـــا وب
االم . . انتقلـــت النـــزوات الجنســـية عنـــد 
ســـافو ، عبـــر هـــذا النـــص ، مـــن المثـــل 
الـــى الغيـــر ، الـــى أدونيـــس الشـــاب 
الجميـــل . لقـــد ادركـــت ، هنـــا ، ان 
ـــا  ـــا مثلم ـــت ال يمكـــن ان تعطيه افرودي
ـــل  ـــاب الجمي ـــذا الش ـــا ه ـــوف يعطيه س
ـــد ايقظتهـــا  ـــي أفروديـــت ق وهـــي .. اعن
ــة  ــن ورديـ ــا مـ ــباتها وأفاقتهـ ــن سـ مـ
ـــي  ـــا ف ـــي غيه ـــو اســـتمرت ف ـــا ل احالمه

حـــب المثـــل !!! .

جزء من دراسة حول الشاعرة اليونانية سافو
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ــس  ــار لويـ ــرك مـ ــة البطريـ ــام غبطـ قـ
ســـيادة  ومعاونـــه  ســـاكو  روفائيـــل 
ـــدو بتفقـــد  ـــار باســـيليوس يل المطـــران م
المســـيحية  نينـــوى  ســـهل  بلـــدات 
المحـــررة صبـــاح يـــوم االربعـــاء 26 
ـــن:  ـــة االبوي ـــرين االول 2016 برفق تش
د. ســـالم ســـاكا وبولـــس )ثابـــت( 
يوخنـــا،  النائـــب عمـــاد  و  حبيـــب 
ــي  ــاع فـ ــن والدفـ ــة االمـ ــو لجنـ عضـ
ــد  ــور دريـ ــي والدكتـ ــان العراقـ البرلمـ
حكمـــت زومـــا مستشـــار محافـــظ 
نينـــوى لشـــؤون المكونـــات والعميـــد 
فـــارس عبـــد االحـــد يعقـــوب منســـق 

ــس..  ــع الكنائـ ــوى مـ ــة نينـ محافظـ
بـــدأت الزيـــارة الـــى قاطـــع عمليـــات 

جهـــاز مكافحـــة االرهـــاب حيـــث 
ــر  ــن باقـ ــواء الركـ ــه اللـ ــكر غبطتـ شـ
جهـــاز  عمليـــات  مديـــر  عثمـــان 
توجـــه  ثـــم  االرهـــاب،  مكافحـــة 
ـــة  ـــدة برطل ـــى بل ـــه ال ـــق ل ـــد المراف والوف
ـــدا(  ـــوش )بغدي ـــره ق ـــس وق ـــم كرملي ث
وتللســـقف وباقوفـــا وبطنايـــا. والتقـــوا 
الجيـــش  قـــوات  ومقاتلـــي  بقـــادة 
والبيشـــمركة  االتحاديـــة  والشـــرطة 
ـــة  ـــات التابع ـــوج الحراس ـــايش وف واالس
للمكـــون المســـيحي، وفـــي مقدمـــة 
هـــؤالء القـــادة اللـــواء الركـــن موفـــق 
قيـــادة  اركان  رئيـــس  شـــابا  رفـــو 
القـــوات البريـــة الـــذي رافقهـــم الـــى 
بلـــدة برطلـــة وكرمليـــس وبغديـــدا 

ــد  ــن عبـ ــق الركـ ــل الفريـ ــا وصـ كمـ
قـــوات  قائـــد  االســـدي  الغنـــي 
ـــادة  ـــض الق ـــع بع ـــاب م ـــة االره مكافح
الـــى برطلـــه للقـــاء غبطـــة البطريـــرك 
ســـاكو وقـــد شـــكرهم غبطتـــه علـــى 
انتصاراتهـــم علـــى داعـــش بوقـــت 
ــترك،  ــيق المشـ ــاد بالتنسـ ــي وأشـ قياسـ
ـــر  ـــر وتحري ـــن النص ـــد م ـــى المزي وتمن
ــة.  ــق العراقيـ ــة المناطـ ــل وبقيـ الموصـ
ـــذه  ـــى ه ـــه عل ـــم شـــكروا غبطت وبدوره
ـــم  ـــن معنوياته ـــت م ـــي رفع ـــارة الت الزي
وشـــحنتهم قـــوة ورجـــاء، وذكـــروا 
ــب  ــوق قبـ ــان فـ ــوا الصلبـ ــم رفعـ انهـ

الكنائـــس..
ومـــن خـــالل هـــذه الزيـــارة وجـــه 

ســـاکو رســـالة الـــى الجميـــع بـــان 
ـــتبقى  ـــيحية س ـــي مس ـــدات ه ـــذه البل ه
المقدســـة  ارضنـــا  وهـــي  مســـيحية 
بالرغـــم  كلهـــم  المســـيحيين  وان 
مـــن الماســـي لـــم يهاجـــروا وهـــم 

مصممـــون علـــى العـــودة..
كمـــا تمنـــى غبطتـــه مـــن الســـادة 
يقـــوم  ان  البلـــدات  أســـاقفة هـــذه 
ــات  ــم الثبـ ــة لبلداتهـ ــارات دوريـ بزيـ

وحضورهـــم. وجودهـــم 

غبطة البطريرك مارلويس روفائيل ساكو يزور بلدات سهل نينوى المحررة

ذهب ليقرع ناقوس كنيسته فلم يجده
األب الخـوري قرياقـوس حنـا البرطلـي 
إسـتقر بـه االمـر بعـد التهجيـر فـي مدينة 
بعـد  كوردسـتان  إقليـم  فـي  شـقالوة 
بلدتـه  أبنـاء  مـن  االالف  مـع  ان هجـر 
برطلـة فـي 6 آب 2014. واسـتمر فـي 
أبنـاء  مـن  للمهجريـن  خدماتـه  تقديـم 
بلدتـه واالخريـن فـي هـذه المدينـة طيلة 
سـنتي التهجيـر والـى االن . رافـق االب 
قرياقـوس فـي رحلته هـذه فريق إعالمي 
نيـوز ( مـن شـقالوة  مـن وكالـة ) 4  
حيـث انطلقـت بهـم السـيارة الـى برطلـة 
عبـر طريق يمـر فيه بأربيـل عاصمة اقليم 
النقطـة   ، الخـازر  نهـر  كوردسـتان عبـر 
التـي انطلقـت منها عمليات تحرير سـهل 

نينـوى والموصـل . 
اتربـة تتطايـر فـي المكان عنـد المدخل 
االمنـي للبلـدة حيـث عجـالت الهمفـي 
العسـكرية تتحـرك جيئـة وذهابـا باتجـاه 

خـط تقـدم القـوات الـى قـرى شـمال 
البلـدة. لـم ينس االب الشـاعر قرياقوس 
حنـا عنـد وصولهـم الـى برطلـة مـن أن 
يمـر علـى داره التـي تقـع فـي مقدمـة 
الـى  عبرهـا  للمـرور  المؤمنـة  الطريـق 
داخـل البلـدة . وبالتالـي يطمئـن أيضـا 
علـى مكتبتـه التي كانـت تحوي المئات 
التاريخيـة  والمخطوطـات  الكتـب  مـن 
سـيما وهـو المهتـم بالتاريـخ واالدب .  
يـد  المنظـر  فاجـأه  البيـت  داخـل  فـي 
شـيء  كل  فـي  عبثـت  قـد  التخريـب 
واختلطـت المالبـس والحاجيات بالكتب 
واالثـاث المكسـر . االتربة تغطي المكان 
. ينفض الغبار عن كتاب ليعود الى آخر 
غيـر مصـدق مـا يـراه ، كنـزه لـم تطالـه 
السـرقة أو النـار . يشـاركه فرحتـه هـذه 
المتواجديـن  العسـكريين  مـن  مجموعـة 
فـي المـكان باهزوجـة عراقيـة . يحمـل 
ليواصـل  منهـا  المهـم  قرياقـوس  االب 
طريقـه الـى هدفـه المنشـود وهو كنيسـة 
مريـم العـذراء في وسـط البلدة . الصدمة 
كانـت كبيـرة عندما شـاهد باب الكنيسـة 

مهـدم وبـرج الناقوس قد أزيـل بالكامل. 
عندهـا وقـف يتأمـل المنظـر المحزن، لم 
تكتمـل فرحـة االب قرياقـوس باالمسـاك 
ليطلـق  يـدق  وجعلـه  الناقـوس  بحبـل 
رنـات صوتـه في سـماء البلـدة كما كان 

يفعـل كل صبـاح . 
مـا خفـف مـن حزنه هـي كنوز الكنيسـة 
مـن الكتـب والمخطوطات التـي طالما ما 
أفتخـر بهـا أمـام الصحفييـن واالعالمييـن 
يلملمهـا  فأخـذ   . الكنيسـة  زاروا  كلمـا 
ناقـوس  يقـرع  أن  دون  عائـدا  وليقفـل 
كنيسـة  بنـاء  تاريـخ  ويعـود   . الكنيسـة 
العـذراء فـي برطلـة الـى سـنة 1884 وفي 
سـنة 2008 تم إقامة جرسـية كبيرة )برج 
الناقـوس( فـي مدخل الكنيسـة بعد ان تم 
إزالـة الجرسـية القديمـة .  وبرطلـة بلـدة 
سـريانية يعـود تاريخهـا الـى 4500 سـنة 
قبـل الميـالد وتقع الـى الجنوب الشـرقي 
الرئيسـي  الطريـق  علـى  الموصـل  مـن 
الرابـط مـا بيـن الموصـل واربيـل وتبعـد 
وعـن  كـم   15 بمسـافة  الموصـل  عـن 

اربيـل 60 كـم.          بهنـام شـمني

 31 /10 تاريخ مشؤوم يصادف الذكرى 
النجاة  السادسة على مجزرة كنيسة سيدة 
التي قام بها شلة عفنة في بغداد واستشهد 
من خاللها االبوين وسيم وثائر وعشرات 
واالن  الجرحى  ومئات  االبرياء  المؤمنين 
الملكوت  في  الطاهرة  ارواحهم  ترفرف 
االب  ليمجدوا  والقديسين  المالئكة  مع 
نفسه  السيناريو  يتكرر  واليوم  السماوي 
قسري  وتهجير  قتل  مسالم  شعب  ضد 
ونهب وسلب امالكهم وتدنيس الكنائس 
واضطهاد علني وسط  صمت الجميع ... 

وبعد تحرير بلداتنا نرى الدمار الذي حل 
بها ال یوصف، والذي ينم عن حقد دفين 
المعاناة  وتستمر  توصف!!  ال  وكراهية 
مضطهدین  المسيحيون  يبقى  متى  الى 

ومهجرین في وطنهم ؟
# الى _ متى ؟

االبد... #  الى  قلوبنا  ستبقى ذكراكم في 
وتستمر_االبادة         يوسف قطا

خمسـة أيـام بعـد التحريـر كانـت كافيـة 
لكـي يتمكـن االب الخـوري قرياقـوس 
حنـا طراجي كاهن كنيسـة مريـم العذراء 
البلـدة  وسـط  فـي  الواقعـة  برطلـة  فـي 

اسـتكمل  ان  بعـد  اليهـا  الوصـول  مـن 
فريـق فحـص وإبطـال ورفـع المفخخـات 
والعبـوات الناسـفة في قـوة جهاز مكافحة 
االرهـاب من تأمين الطريق الى الكنيسـة. 

في ذكرى مجزرة كنيسة سيدة النجاة
“ هويتنـا السـريانية اليـوم يجـب أن 
تكـون أمينـة لما كان يؤمـن أجدادنا 
!”يجـب أال نضـع اللـوم على ميشـال 
عفلـق ألنـه لـم يكـن يعـرف مـا هي 
“ جـذوره السـريانية “ و لكـن اللـوم 
هـو علـى السـريان أنفسـهم الذين ال 
يزالـون يفسـرون “ الهويـة السـريانية 
“ حسـب مفاهيمهـم المعاصـرة . مـن 
يتكلـم عـن سـريانية عليـه أن يعتمـد 
المبرهـن  األكاديمـي  تاريخنـا  علـى 
بالمصادر السـريانية : هويتنا السـريانية 
اليـوم يجب أن تكـون أمينة لما كان 
يؤمـن أجدادنـا ! فإنه من العار عندما 

يؤكـد علمائنـا - مثـل مـار يعقوب
مطـران الرهـا بأننا نحـن آراميون أي 
السـريان  بعـض  نـرى  أن   - سـريان 
يتنكـرون لهويـة أجدادهـم اآلراميين
و يدعـون بإيديولوجيـة أشـورية أم 

عروبيـة أم مطاطيـة مزيفـة !
نشـر  فـي  مقصريـن  زلنـا  ال  إننـا 
تمنـع  أكاديميـة  تاريخيـة  دراسـات 
جذورنـا  تزييـف  فـي  المغامريـن 

نحـن  ,لذلـك  اآلراميـة  السـريانية 
: نطالـب 

أن  غيـور  سـرياني  كل  علـى   - أ 
عـن  بالدفـاع  مطالـب  أنـه  يعلـم 
البحـث  تشـجيع   ( أجدادنـا  هويـة 
للمؤسسـات  التبـرع   - األكاديمـي 
التـي تناضـل مـن أجـل الدفـاع عـن 
هويتنـا - المشـاركة فـي كل عمـل 
سـريانية  أسـماء  إعطـاء   - ثقافـي 

)... لألبنـاء  تاريخيـة  آراميـة 
ب - السـرياني المثقـف مطالـب هـو 
أيضا أن يشـارك في النقاشـات و أن 
يبـدي رأيـه و يمنـع المتطفليـن على 
التاريـخ مـن تشـويه هويتنـا : فليـس 
فقـط الباحثـون فـي تاريـخ السـريان 
يعرفون أن اسـمنا السـرياني ال يكتب 
و ال يلفظ “أسـوريويو“! كل سرياني 
أميـن لهويـة األجـداد يجـب أن يرد 
بمحبـة و بـدون مجاملـة علـى بعـض 

الضائعين... إخوتنـا 
لهويـة  مخلـص  سـرياني  -كل  ج 
أجـداده عليـه أال “ يجامـل “ كل 

سـرياني يتنكـر لهويـة األجـداد ...إنه 
بهويـة  مدعـي  لـه  قريبـا  جامـل  إن 
يمنـع  أن  يسـتطيع  ال  فإنـه  فينيقيـة 
بهويـة  يدعـي  أن  آخـر  سـريانيا 
عروبيـة  هويـة  أو  مزيفـة  أشـورية 

! سياسـية 
فـي  السـرياني  شـعبنا  نجـاح   - د 
العـودة الى جـذوره اآلرامية الحقيقية 
يتوقـف علينـا جميعـا و ليـس علـى 
فـرد واحـد أو مؤسسـة واحدة فقط ! 
فهبـوا لنناضـل و ندافـع معا عن هوية 

أجدادنـا !

 هبوا لنناضل و ندافع معا عن هوية أجدادنا !

هنري بدروس كيفا


