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 Şervanên YPJ′ê salvegera rizgarkirina Kobanê
pîroz kirin

Şervanên YPJ′ê salvegera rizgarkirina Kobanê pîroz kirin û 
dane zanîn ku ew ê berxwedana li hember çeteyan bidomînin.
Şervanên YPJ′ê li Kantona Efrînê derbarê ′2yemîn salvegera 
rizgarkirina Kobanê de axivîn û dane zanîn ku dê ev roj her di 
rûpelên dîrokê de rojeke girîng be.
ARIN KOBANE
Arîn Kobanê salvegera rizgarkirina Kobanê li şêniyên herêmê, 
hehîdan û tevahî şervanan pîroz kir û da zanîn ku şervanên 
azadiyê bi lehengiya xwe hemû êrîşên çeteyên DAIŞ′ê şikandin. 
Arîn wiha axivî: ″Şehîd Arîn Mîrkan bi ruhê fedekariya xwe, 
bû sembola jina azad û pêşenga hemû jinan.″
AXIN TIHAN
Axîn Tîhan got ku jinên Kobanê rastî gelek zulm û zordariya 
çeteyan hatin û ji bo ku axa xwe ji çeteyan biparêzin, beşdarî 
nava refên YPJ′ê bûn. Her wiha Axîn da zanîn ku ew ê her li 
çeperên berxwedanê bin  û herêmên xwe li dijî êrîşên çeteyên 
DAIŞ′ê dagirkeriya Tirk biparêzin.
ROJ ROJAVA
Roj Rojava destnîşan kir ku êrîşa çeteyên DAIŞ′ê ya li ser 
Kobanê ji aliyê ve hatibû plankirin û wiha domand: ″kesên 
ku ev êrîş plan kiribûn nehatin darizandin. Ji tevahî cîhanê re 
diyar bû ku şoreşa Rojava, şoreşa jinê ye. Dê roja rizgarkirina 
Kobanê her di rûpelên dîrokê de rojeke girîng be.″
ANHARêveberiya Xweser û salvegera Kobanê hat pîrozkirin

Kantona Cizîrê, 3'emîn slavegera Rêveberiya 
Xweser û 2'emîn salvegera rizgarkirina 
Kobanê pîroz kir.Bi hezaran welatiyên 
Amûdê û Hesekê li aktivîtya pîrozbahiyê 
kom bûn. Cigirê Hevserokê Meclîsa Rêveber 
a Kantona Cizîrê Hisên Ezam, Hevserokê 
Konseya Karên Derve Kenan Berekat û bi 
hezaran kes beşdarî aktivîteya ku li Qada 
Şengal a Amûdê hate lidarxistin bûn. Di 
aktivîteyê de li gel posterên Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan û şehîdên azadiyê, 
alên YPG/YPJ'ê jî hatin bilindkirin.
Di aktivîteyê de Ekrem Berekat, Hisên 
Ezam û hinek beşdarvan axivîn û diyar kirin 
ku bi saya şehîdên azadiyê û yekîtiya gelan 
hatine van rojoan.

BANGA PIŞTGIRIYA GELAN HATE KI-
RIN.
Di axaftinan de hate diyarkirin ku bang hat 
kirin ku hemû gelên herêmê piştgiriya hev 
bikin, bibin yek, li dijî êrîş û pîlanên qirêj 
ên dewleta Tirk hevpar helwest raber bi-
kin û piştgiriyê bidin Sîstema Federasyona 
Demokratîk û bi awayekî aktîv rol bilîzin.
Her wiha hate destnîşankirin, ji ber ku 
nûnerên rast ên gelan beşdarî Civîna 
Astanayê nebûn ku bê encam ma.
Di aktivîteyê de li ber helbestên koma Muzîkê 
ya Agirî govend hate gerandin.Aktivîte bi 
dirûşmên dilsoziya bi Ocalan, hêzên YPG/
YPJ û QSD'ê re bi dawî bû.Cewhera çar 
parçeyên Kurdistanê: Şehîdgeha Kobanê

 Li MPKE panela
 'demokrasî tê xurtkirin,

 ya jî dîktatorek tê
'afirandin

Li Meclîsa Parlamenteran a Konseya Ewropayê (MPKE), li 
ser rêveçûna heyî ya Tirkiyeyê, bi beşdariya Serokê berê yê 
Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) dadger Jean-
Paûl Costa, dadgerê berê yê DMME yê ji Tirkiyeyê Riza Tur-
men û Parlamenterê HDP'ê yê Mêrdînê Mîthat Sancar pane-
lek hate lidarxistin. Panel bi sernavê "Dîktatorek tê afirandin, 
ya jî demokrasî tê xurtkirin" pêk hat.Panela ku ji aliyê Koma 
Yekîtiya Çep a MPKE ve hate organîzekirin, gelekî bal ki-
şand. Panel ji aliyê Parlamenterê HDP'ê yê Îzmîrê Ertûgrûl 
Kurkçu ve hat birêvebirin.Hiqûqnas û dadger Jean-Paûl Cos-
ta da xuyakirin, ku di guhertina destûra bingehîn a Tirkiyeyê 
de beşa mezin a hêzên rêveberî, qanûndanîn û dadgerî di 
destê şexsekî de kom dibe û got, "Ev yek cihê tirs û fikaran 
e."Sancar da zanîn, hikûmeta Tirk ji bo civînên li MPKE yên 
li ser Tirkiyeyê asteng bike, li hin paytextên Ewropayê bazarî 
kiriye û got, "Em nizanin bê Tirkiyeyê çi daye hêzên mezin 
ên li Ewropayê, lê belê ya ku di berdêla wê de bi dest xistiye, 
li pêş çavan e. Kir ku Ewropa binpêkirina mafên mirovan û 
demokrasiyê li Tirkiyeyê ji nedîtî ve bê."Turmen da xuyakirin, 
ku li gorî xala 15'an a Destûra Bingehîn, neçar e Rewşa Awar-
te li gorî berpirsyariyên hiqûqa navneteweyî be û anî ziman, 
bi biryarnameyên piştî 15'ê Tîrmehê hatin weşandin, pêşî li 
hin azadî û mafên bingehîn hate girtin.Turmen guhertina cihê 
hevşaredarên DBP'yî bi wezîfedarên fermî re, 'guhertineke 
sîstemî' ye û destnîşan kir, ku ev pêkanînên hikûmetê bi bir-
yarnameyan re 'îllegal' e.Turmen bal kişand ser referandûma 
li ser guhertina destûra bingehîn û anî ziman, di nava rewşekê 
de, ku azadiya civîn, îfade û azadiya çapemeeniyê nîne, ev 
referandûm pêk tê. Turmen destnîşan kir, bi guhertina destûra 
bingehîn re wê hemû hêz di destê şexsekî de bên komkirin.

Kurd û Suryanan 
tecrîda li ser Ocalan 

şermezar kirin
Pêkhateyên Kurd û Suryan ên bajarê Dêrikê 
tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullan 
Ocalan, şermezar kirin û azadiya wî xwestin.
Pêkhateyên Kurd û Suryan ên herêmên 
Dêrikê û Girkê Legên ku beşdarî meşa ji 
bo azadiya Ocalan bûn, derbarê tecrîda ku 
hikûmeta AKP′ê li ser Rêberê Gelê Kurd 
ferz kiriye nerazîbûn anîn ziman.
El-Qes Xaça Sor  got ku divê li ser rewşa 
tenduristiyê ya Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan were rawestandin. Her wiha dagi-
keriya dewleta Tirk ji axa Bakurê Sûriyê re 
şermezar kir.
Seîd XorXis ji ciwanên Suryan siyasetên ku 
dewleta Tirk li herêmê dide meşandin şer-
mezar kir û xwest ku Ocalan û girtiyên Sur-
yan serbest berdin.
Osman Mihemed ê Kurd jî got ku dê tevahî 
gelên herêmê li ber xwe bidin û Rêberê xwe 
azad bikin.
Sûad Hesên a Kurd hemû komploya 
navneteweyî ya li dijî Rêbertiyê hat meşan-
din şermezar kir û ji rêxistinên navneteweyî 
xwest ji bo zanîna rewşa tenduristiyê ya 
Ocalan, bikevin tevgerê.
ANHA

HDK: Gotina me ya dawî; NA'ye!

HDK'ê di daxuyaniya xwe ya têkildarî 
referandûnê de wiha got: "Ji bo bi dawî 
kirina şer, xwîn û rondikên çavan ku li ser 
Tirkiye û gelan dide ferzkirin, mumkîne ku 
ji Qeserê û rejîma wê re bêjin 'NA'.
Desteya Rêveberiya Kongreya Demokratîk 
a Gelan (HDK), têkildarî referandûma 
gûhertina Distûra Bingehîn, îro daxuyani-
yek nivîskî da.
Di daxuyaniyê de ev tişt hate gotin:
"Bi ferzkirina gûhertina Distûra Bingehîn 
ku rê li ber rejîma yek kesî, polîtîkayên 
zextê, hişyariyên kirîza ekonomiyê dide, 
di perwerdehiyê de muxalefeta paşverû 
dide ferzkirin, Meclîs û darazê bêkêr dike, 
bi daxwaza yekesiyê binçavkirin û gir-
tin, çapemeniyê ji jiyana civakî qûtkirin, 
hepskirina jinan a di malan de, kedkarên 
ji kar derdixin, êrîşên sekvanî yên li dijî 
akademîsyen û êrîşên bombeyî... Ev tenê 

ne ji bo Tirkiyeyê û gelê wê ye, rastiyeke 
kû ji aliyê hikûmeta Qesrê/AKP'ê ve hatiye 
birêvebirin. Ev îfadeyên ku me niha raber ki-
rin, duh ji aliyê Berdevkê Hikûmetê Nûman 
Kûrtûlmûş ve hate kirin. Berdevkê hikûmetê 
yê ku diyar kir ku eger di sindoqan de denê er 
ê der bikeve, soz da ku wê êrîşên qetilkirinê 
carekî din pêk neyên, berpirsyariyên xwe 
yên ji êrîşên beriya niha kirin carekî din 
piştrast kir. Ji bo bi dawî kirina şer, xwîn û 
rondikên çavan ku li ser Tirkiye û gelan dide 
ferzkirin, mumkîne ku ji Qeserê û rejîma wê 
re bêjin 'NA'."
'PERPIRSYARÊ HEMÛ MIRINAN QE-
SER/AKP'YE'
HDK'ê di dewam daxuyaniya xwe de ev 
agahî da: 
"Bi gotina er ê ya di sindoqan de tê wateya 
ku çawa ji beriya niha jî gotibû ji bo bidawî 
kirina şer heman kiryar li ser gel dabû ferzki-
rin, erêkirina vê referandûmê jî tê wê wateyê. 
Di pêvajoya referandûmê de ku hedef dikin 
bi polîtîkayên zextê bi ser bikevin, berpirs-
yariya hemû êrîşên ku pêk were, sûîkastên 
û kutşinên bên kirin hikûmeta Qesrê/AKP 
berpirsyare. Li dijî hikûmata Qesrê ya ku 
hemû daxwazên gel li piştguh dike, ji bo 
destkeftiyên xwe bixe gerantiyê gel bê çare 
dike, wê gotina me ya dawiyê 'NA' be.

 Em naçin lîstokên
 dijmin

الـ PYD يَْعقُُد المؤتمَر الثاني إليالة تربه سبيه

مشروع  على  مرت  سنوات  ثالث   -
اإلدارة الذاتية والتي كان لحزب االتحاد 
تثبيته  في  بارزاً  دوراً  الديمقراطي 
من  تحقَّق  ما  تقيّمين  كيف  قدميِه،  على 
انجازات؟ كم مسافة قطْعنا؟ وهل ما زال 

الطريق طويالً؟
في  المؤتمرات  من  الكثير  عقدنا 
اليوم  نعقد  نحن  وها  الجزيرة  كانتون 
على  لكي  كركي  إليالة  الثاني  المؤتمر 
وأخوة  الديمقراطيّة  األّمة  ومبدأ  أساس 
الحّرة،  والمرأة  الحّرة  والحياة  الشعوب 
االتّحاد  حزُب  اتخّذها  التي  األسس  هذه 
الديمقراطي واستقاها منذ البداية من فكر 

القائد عبدهللا أوجالن، في سبيل  وفلسفة 
تحقيق الحريّة وحّل مشاكل جميع األديان 
واإلثنيات واألعراق في روج آفا وشمال 
سوريا والشرق األوسط َكُكّل، والقضاء 
على كل أشكال الدكتاتوريّة واالضطهاد 
التي  القومويّة  والذهنية  الدول  وفاشيّة 
لهم:  المنطقة ونقول  تطبُّق على شعوب 
" نحُن بإرادتنا وقوتنا وتدريبنا وتنظيمنا، 
وبهذه الفسيفساء التي عشناها مع بعض 
مع  السنين،  مئات  منذ  األرض  هذه  في 
من  سنتّمكن  المنطقة  مكّونات  جميع 
تغيير هذه الذهنيات، وسنستطيُع تطبيق 
لنا عنها على  بديَل  التي ال  الفلسفة  هذه 

العيَش  خاللها  من  ونستطيع  األرض، 
بكرامة على أرضنا".

الكلُّ يستطيُع التعلُّم بلسانه األّم، يستطيع 
ممارسة ثقافته وشعائرِه وعاداتِه وتقاليدِه.
 اليوَم أصبح للحزب جماهيَر وأصدقاء، 
لنا في جميع الساحات المحليّة  وهم قّوةٌ 
جميع  وجه  في  وقفنا  طبعاً  والدوليّة، 
قوتّنا  بكل  الفاشيّة  والقوى  الحركات 
والطريق ما زاَل طويالً، ونقول لجميع َمن 
يهاجم روج آفا ومؤسسات اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية والفيدرالية الديمقراطية في 
يهاجم  َمن  وكذلك  السوري،  الشمال 
على  العسكرية  قواتنا  م  وتقدُّ انتصارات 

األرض: "لنا خطٌّ رسمناهُ ألنفسنا، خطّ 
وإننّا  نتركهّ،  ولن  والوطنيّة  الشهداء 
مسؤولون عن سياستنا الديمقراطيّة التي 
والديمقراطية  الشعوب  بحرية  تطالب 
ونحن مسؤولون عن  نتنازل عنه،  ولن 

حماية هذه السياسة وهذا الفكر".
- يستذكر الكرُد هذه األيام ذكرى تأسيس 
ذكرى  في  نحن  وها  مهاباد،  جمهورية 
اإلدارة  مشروع  لتأسيس  الثالث  العام 
أحالمنا  تنزُل  هل  الديمقراطيّة،  الذاتية 

مّرةَ إلى األرض لنعيش معها سويةَ؟ 
لمعرفة ما الذي سيكونه مصير الكرد في 

سوريا في ظّل... التتمة ... (ص3)

بتاريخ 26/ كانون الثاني – يناير 2017 
  PYD الديمقراطي  االتحاد  حزُب  َعقََد 
المؤتمَر الثاني إليالة تربه سبيه في صالة 

" روج " في المدينة.
الرئاسة  من  كل  بحضور  المؤتمر  ُعقَِد 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشتركة 
وأعضاء  هللا،  عبد  وآسيا  مسلم  صالح 
سبيه  تربه  إيالة  في  الحزب  ومندوبي 
ممثلي  وبحضور  آليان،  ومنطقة 
اإلدارة  ومؤسسات  السياسية،  األحزاب 
ومؤسسات  الديمقراطية،  الذاتية 
سوريا  مجلس  وممثل  المدني،  المجتمع 
الشخصيات  وبعض  الديمقراطية، 
المستقلة وبعض وجهاء العشائر العربية 

في روج آفا.
أرواِح  على  صمت  دقيقةَ  الوقوف  بعَد 
المشتركة  الرئاسة  قامت  الحرية  شهداِء 
بالترحيب  المؤتمر  بافتتاح  للحزب 
هللا  عبد  آسيا  ألقت  بعدها  بالضيوف، 
الترحيب  فبعد  المؤتمر،  بدايِة  في  كلمةً 
بالضيوف ومباركة انعقاد المؤتمر على 
الشهداء،  استذكرت  األعضاء،  كافة 
وتضحياتهم،  مناقبهم  عن  وتحدثت 
الشهداء،  عوائل  على  المؤتمر  وباركت 
لتأسيس  الثالثة  الذكرى  باركت  كما 

اإلدارة الذاتية... التتمة ... (ص3)

لمناقشة  الحوارية  الندوة  أعمال  انطلقت 
سوريا  في  السياسية  التطورات  مجمل 
لشمال  الديمقراطية  الفيدرالية  ومشروع 

سوريا في صالة بيلسان بعامودا.
لحركة  العامة  العالقات  مكتب  ونَظََّم 
المجتمع الديمقراطي ندوة حوارية لمناقشة 
سوريا،  في  السياسية  التطورات  مجمل 
لشمال  الديمقراطية  الفيدرالية  ومشروع 

سوريا.
المناضلين  بصور  الصالة  ُزيِّنَْت 
والمناضالت وصور قائد الشعب الكردي 
عبدهللا أوجالن, والفتات كتبت عليها "كرد، 
شيشان  كلدان،  آشور،  سريان،  عرب، 
وتركمان مسلمين مسيحين وإيزيدين لبناء 
مشتركاً  بيتاً  ديمقراطية  فدرالية  سوريا 

لشمال  الديمقراطية  "الفدرالية  يجمعنا", 
لمكوناتها  السياسية  اإلرادة  تمثل  سوريا 

المجتمعية".
الرئيسة  من  كل  الندوة  في  وشارك 
للمجلس  التنفيذية  للهيئة  المشتركة 
لشمال  الديمقراطية  للفدرالية  التأسيسي 
سوريا فوزة يوسف, نائب رئيس المجلس 
حسين  الجزيرة  مقاطعة  في  التنفيذي 
لمجلس  الرئاسية  الهيئة  عضوا  العزام, 
الديمقراطية حكمت حبيب وبرجم  سوريا 
خليل, الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في 
الرئيسة  بركات,  كنعان  الجزيرة  مقاطعة 
المشتركة لهيئة الشباب والرياضة همرين 
شؤون  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  علي, 
المشترك  الرئيس  طاهر,  فاطمة  الشهداء 

محمد,  طالل  الديمقراطي  السالم  لحزب 
العامة  العالقات  لمكتب  المشترك  الرئيس 
عبدالسالم  الديمقراطي  المجتمع  لحركة 
أفين  ستار  مؤتمر  باسم  الناطقة  أحمد, 
سويد, وجيه عشيرة السلطان شيخ صالح 
حسن,  محمد  المشاهدة  عشيرة  بكر,  حج 
من  الحسين  عودة  اللهيب  عشيرة  وجيه 
منطقة الشدادي, عيد الزعيطي الخالد من 
المحاسن  عشيرة  وجيه  الشدادي,  منطقة 
سلمان أحمد من منطقة الشدادي, من اتحاد 
علماء المسلمين في مقاطعة الجزيرة محمد 
محمد  أومرية  عشيرة  وجيه  الغرزاني, 
علي  محمد  الغمر  عشيرة  وجيه  رشاد, 
الكردية  العشائر  مجلس  عضو  الحمد, 
والبيت  الدرباسية,  علي محمد من منطقة 
الشمر  عشيرة  جندو،  جبير  اإليزيدي 
سيف الحاكم, عشيرة الخواتنة أحمد الزيد, 
عشيرة الراشد حواس المفلح من منطقة تل 
الفارس من  الزبيد راغب  كوجر, عشيرة 
منطقة تل كوجر, عشيرة الشرابيين أحمد 
علو, رئيس حزب روج الكردي في سوريا 
كوفان كنعو, عشيرة البكارة جبل كزوان 
خلف النهر والعديد من الوجهاء اآلخرين.

على  صمت  دقيقة  بالوقوف  الندوة  بدأت 
سنفزيون  عرض  ثم  الشهداء  أرواح 
المجتمع  لحركة   2016 بانوراما  تضمن 

الديمقراطي... التتمة ... (ص3)

لحزب  المشتركين  الرئيسين  شارَك 
مسلم  صالح   PYD الديمقراطي  االتحاد 
أُقيمْت  التي  االحتفالية  في  هللا  عبد  وآسيا 
اإلدارة  لتأسيس  الثالثة  الذكرى  بمناسبة 
والتي  آفا،  روج  في  الديمقراطية  الذاتية 
عامودا  بمدينة  بيلسان  منتجع  في  أقيمت 
لإلدارة  المشتركة  الرئاسة  بحضور 
األحزاب  وممثلي  الديمقراطية،  الذاتية 
اإلدارة  مؤسسات  وكافة  السياسية، 
المجتمع  ومؤسسات  الديمقراطية،  الذاتية 
والمجتمعية  السياسية  والفعاليات  المدني، 

حركة  وممثلو  المستقلة،  والشخصيات 
رؤساء  وبعض  الديمقراطي  المجتمع 
ممثلي  إلى  باإلضافة  العربية،  العشائر 
وممثلة  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
وممثلي  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
المدنية في كل من منبج وكري  المجالس 

سبي والهول.
بعد الوقوف دقيقة صمت على أروح شهداء 
من  العديد  بإلقاء  االحتفالية  بدأت  الحرية 
اإلدارة  كلمة  منها  المناسبة  بهذه  الكلمات 

الذاتية الديمقراطية... التتمة ... (ص3)

vنعوة المجلس العام لحزبنا على فقدان الرفيق صالح ابراهيم

من دون شك فإن مقاومة كوباني حددت 
مصير المنطقة برمتها، وكانت منعطفاً 
الحديث  الكردي  الشعب  تاريخ  في 
المقاومة  تلك  وتحولت  والمعاصر، 
والبطولة الفائقة من قبل شعب كوباني 
فارقة  الشعب والمرأة  ووحدات حماية 
األكثر  اليوم  يصبحوا  أن  الكرد  نقّل 
فعالية وفيما بعد قادة التغيير في الشرق 

األوسط برمته.
كوباني  من  ابتدأت  المجتمعية  الثورة 
ومن  االستبدادي  النظام  وأسقطت 
وقامشلو؛  عفرين  إلى  انتقلت  عندها 
نراها  صلبة  لنواة  مجتمعة  وأسست 
اليوم بكل مرتكزاتها وأسسها ودورها 
في التحول والتغيير الديمقراطي. وألن 
اإلرهابي  التنظيم  كان  كذلك  كوباني 
داعش وبدعم هائل من أنظمة االستبداد 
اإلقليمية وفي مقدمتهم تركيا وذلك من 
تحاول  أن  في  والعدد  العتاد  نواحي 
فيها.  المقاومة  احتالل كوباني وإسقاط 
لكن كوباني انتصرت بالرغم من مئات 
والشعب،  المرأة  وحدات  من  الشهداء 
وفي  بها  ألَّم  الذي  الدمار  من  بالرغم 
وانتصرت،  كوباني  بقيت  لكن  بناها، 
كان  انتصارها  ومن  انتصارها  وفي 
بداية سقوط أعتى التنظيمات اإلرهابية 
بما تلتها مقاومات وما أنتجت من تبدد 

لمفهوم الخالفة الظالمية. 
سوريا  شعوب  وجميع  الكرد  يعلم  هل 
والعالم:  األوسط  الشرق  في  والثائرين 
لو خسرت  فيما  كان سيحدث  الذي  ما 
ثورة  ال  بأنه  ذلك  يعني  كان  كوباني؟ 
وال  فيه  ثوري  حراك  وال  سوريا  في 
التغيير  تطلب  شعبية  لمطالب  أحقيّة 
االستبدادي  النظام  وأن  الديمقراطي، 
سيكون على حق في أكذوبته بأنه ال ثورة 
في سوريا وإنما إرهابيين وثلل مارقة 
جاءت من أصقاع العالم كي تتأمر على 
سوريا، وأن شعب سوريا في مثل هكذا 
ادعاء باطل مهين إما سيختار االستبداد 
تعدى  ولقد  اإلرهاب.  وإما سيكون مع 
األمر في تمثيل مقاومة كوباني إلى أن 
مثلت القيم العالمية والعالم الحر؛ فكان 
يكون  أن  واالستثنائي  األكبر  الحدث 
يوم الواحد من كل تشرين الثاني اليوم 

العالمي لكوباني (أم المدائن).

 وأصبحت وحدات حماية الشعب والمرأة 
رمزاً عالمياً ضد الظالم والقيم المهترئة 
التي لفظها الزمن وال يمكن إعادتها أو 
نمطية على شعوب  أية  إعادة وفرض 
األوسط  الشرق  ألن  األوسط،  الشرق 
ديمقراطي  هو  وأصله  وفصله  بجذره 
ومن  االستمرار،  وديمقراطي  المنشأ 
والتي  المترسخة  القناعة  هذه  أجل 
الديمقراطية  األمة  فلسفة  اليوم  تُبعثها 
المقاومة.  وتستمر  نستمر  وبراديغمها 
وتؤسس  تسعى  البراديغما  هذه  وألن 
خصوصيات  وفق  المشترك  للعيش 
وأخوتها  األوسط  الشرق  في  الشعوب 
فإنها تصبح اليوم البديل لجميع األنظمة 
النمطية االستبدادية التي تعتمد التقوقع 
واألحادية في اللغة والقوم والعلم، ومن 
مجتمعة  األنظمة  هذه  كانت  ذلك  أجل 
أي  توفر  ولم  كوباني  تسقط  أن  تتحيّن 
اإلرهابي  للتنظيم  دعمها  في  شيء 
القاتل  بمثابة  كان  الذي  واألخير 
لها ومنفذاً ألجنداتها، وحينما  المأجور 
آفا  روج  وانتصرت  كوباني  انتصرت 
وشمال سوريا بعموم جغرافيتها وعموم 
شعوبها؛ زادت هذه األنظمة من عداوتها 
وخاصة في أن ال يكون للسائرين على 
تمثيل سياسي  نهج مقاومة كوباني أي 
في اجتماعات حل األزمة السورية؛ إال 
كل  في  وستفشل  أيضاً  هنا  فشلت  أنها 

النواحي.
يمكن  وال  مستمرة  كوباني  مقاومة 
حتى  مستمرة  تتوقد  أن  إال  لشعلتها 
تأسيس المجتمع الديمقراطي األخالقي. 

سم  با
لمجلِس  ا
لحزب  العام 
د  تحا ال ا
الديمقراطي 
 P Y D
وكافة أعضاء الحزب نُنعي أنفسنا أوالً 
كما  ابراهيم،  صالح  الرفيق  بفقدان 
أقربائه  وجميَع  وأسرتهُ  عائلتهُ  ننعي 
الُمفجع، ونعتبر  وأصدقائه على رحيلِه 
فقدانهُ خسارةً كبيرةً لنا ولعموِم أسرته، 

بواسع  يتغمده  أن  هللا  ونسأُل 
رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

الذي  محمد  بن  إبراهيم  صالح 
عمل كعضو عالقات الحزب في 
 -10 عامودا  تولد  قامشلو،  إيالة 

.1966 -4
أليم  سير  حادث  آثر  حياته  فقد 
قامشلو  مدينة  في  معهُ  حدَث 
الثاني  كانون  يناير/   27 بتاريخ 

.2017
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YPG ينضمون إلى صفوف الـ PYD أعضاٌء من شبيبة الـ

انضم 20 عضواً من شبيبة حزب االتحاد الديمقراطي PYD في 
مدينة الحسكة إلى صفوف وحدات حماية الشعب YPG، ضمن 
إطار الحملة التي أطلقها اتحاد شبيبة روج آفا تحت مسمى (إن 

لم تكن أنت، فمن ... إن لم يكن اآلن، فمتى).

 PYD والجدير بالذكر إن هذا المجموعة هي الثانية من شبيبة الـ
.YPG التي انضمت إلى صفوف وحدات حماية الشعب الـ

االتحاد الديمقراطي يعقد اجتماعاً في مقاطعة كوباني

َعقََد حزُب االتحاد الديمقراطيPYD  يوم الجمعة اجتماعاً في 
وصلت  وما  السياسي،  الوضع  لمناقشة  كوباني  بمقاطعة  مقرِه 
بحضور  وذلك  سوريا،  لشمال  الديمقراطية  الفيدرالية  إليها 
مقاطعة  في  دارييه  من  وعدٍد  للحزب،  العام  المجلس  أعضاء 

كوباني وكرسبي. 
ثم  الشهداء،  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
السياسي  الوضع  مستجدات  آخر  عن  الحزب  إداريّو  تحدث 
الراهن في المنطقة، وشرح ماهية النظام الفيدرالي الديمقراطي 

وأهميته لشعوب المنطقة في ظل المرحلة الحالية. 
قبل  والتساؤالت من  االستفسارات  االجتماع بطرح  انتهى  وقد 

الحضور على إدارّي الحزب.
بيان قوات سوريا الديمقراطية

الديمقراطية  سوريا  قوات  دعوة  وعدم  األستانة  مؤتمر  حول 
للمشاركة بالمؤتمر ...؟

بالرغم من االنتصارات التي حققتها قواتنا ضد اإلرهاب المتمثل 
وبالرغم  بها،  نقوم  نزال  وال  قمنا  التي  الحمالت  بكل  بداعش 
َمْت من جميع مكوناتنا من أجل  من التضحيات الجسيمة التي قُدِّ
تحرير مناطقنا من اإلرهاب وترسيخ السالم، إال أنه تم إقصائنا 
في سبيل  اآلن  ُعقَِدْت حتى  التي  االجتماعات  وإبعادنا عن كل 
الديمقراطية  قوات سوريا  السورية؟ نحن مكونات  األزمة  حل 
نرى أن عدم دعوتنا ومشاركتنا كطرف على طاولة المفاوضات 
هو انتهاٌك بحقنا وبتضحياتنا، ومن هذا المنطلق فإننا لن نكون 

ملتزمين بمقرراِت اجتماعاٍت لم نُدعى ونشارك بها ...؟
المجد والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا

21/1/2017
القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية

الـ PYD  يعقد سلسلة من االجتماعات التحضرية لمؤتمر تربسبيه

االجتماعات  من  سلسلة  الديمقراطي  االتحاد  حزُب  َعقََد 
ألعضائه في مدينة تربسبيه  وقرية معشوقة، وذلك ضمن إطار 
بدأ  تربسبيه،   إليالة  الثاني  المؤتمر  لعقد  الجارية  التحضيرات 
االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم تحدث 
حسين خالد عضو مجلس الحزب في تربسبيه عن أهمية الفعاليات 
التحضيرية التي يقوم بها الحزب للتعريف بواجبات ومهام كل 
عضو، كما تحدث سليمان عرب عضو الهيئة المركزية للحزب 
عن األوضاع الراهنة في المنطقة، وآخر التطورات السياسية في 
روج آفا خاصةً وسوريا عامة، مؤكداً على ثبات ونجاح الخط 
الثالث الذي انتهجه الحزب، وضرورة االلتزام بنهج  الشهداء، 
وترسيخ دعائم فلسفة األمة الديمقراطية، كضمان لنجاح مشروع 
الفيدرالية الديمقراطية كحٍل لجميِع السوريين انطالقاً من روج 
سليمان  وتحدث  هذا  حرة،  سوريا  حتى  السوري  والشمال  آفا 
النواحي  عن  الجزيرة  مقاطعة  في  الحزب  منسقية  عضو  بدر 

التنظيمية والخطوات المتبعة النتخاب أعضاء الحزب في مجلس 
النظام  عليه  ينص  ما  على  بناًء  لها  التابعة  والمناطق  اإليالة، 

الداخلي للحزب.     
الـ PYD في سويسرا يحيى ذكرى جمهورية مهاباد

في  موسعاً  اجتماعاً   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزُب  َعقََد 
إلعالن  والسبعون  الواحدة  الذكرى  بمناسبة  السويسرية،  برن 
والتي  محمد،  القاضي  القيادي  واستشهاد  مهاباد،  جمهورية 
تصادف الذكرى الثالثة لتأسيس اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
روج آفا، وكذلك إحياء الذكرى الخامسة الستشهاد خبات ديرك، 

وذلك بحضور العشرات من الكرد.
 بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تالها 

العديد من الكلمات التي تناولت هذه المواضيع.
حيث تحدث عضو منسقية الحزب في برن بشير شيخو عن قيمة 
الشهادة والشهداء الذين يفدون بأرواحهم في سبيل الحفاظ على 
مكتسبات الشعب الكردي، كما تحدث باسم إدارة الحزب عباس 
عمر عن أهمية المرحلة السياسية التي تمر بها المنطقة والعالم 
ثم  سورية،  في  الحصص  على  العظمى  القوى  وتنافس  ككل، 
تحدث باسم المجتمع الحر دمير جليك، بعدها كانت كلمة حسن 
رسول الذي تحدث عن مناقب القيادي خبات ديرك الذي وضع 

اللبنة األولى في تأسيس وحدات حماية الشعب والمرأة.
واختتم االجتماع وسط الهتافات التي تنادي بحرية القائد عبدهللا 
الحرية  نيل  حتى  الشهداء  مسيرة  خلف  والمضي  أوجالن، 

المنشودة.    

تشييع جثامين 3 مقاتلين من المجلس العسكري السرياني والسوتورو

حسكة – شيََّع اآلالف من أهالي مدينة الحسكة من كافة المكونات 
"كريستيان"  السرياني  العسكري  المجلس  في  القيادي  جثامين 
الذين  "اسكندر"  السوتورو  في  والمناضل  "أيوب"،  والمقاتل 
استشهدوا في حملة غضب الفرات، إلى مثواهم األخير في مقبرة 

السريان بحي المشيرفة.
مختلف  من  الحسكة  مدينة  أهالي  من  اآلالف  تجمع  وقد  هذا 
تشييع  مراسم  في  للمشاركة  مار جرجس  كنيسة  في  المكونات 

المناضلين: 
القيادي في المجلس العسكري السرياني سيمون قولنج

 االسم الحركي: كريستيان
 والمقاتل نور كمو

 االسم الحركي: أيوب 
والمناضل في قوات السوتورو علي رحمة

 االسم الحركي: اسكندر
شارك في مراسم التشييع الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي 
نظيرة كورية، الرئيس المشترك لهيئة الدفاع ريزان كلو، الرئيسة 
المشتركة لهيئة الخارجية سهام قريو، الرئيسان المشتركان لهيئة 
األديان عزيزة الخنافر وجوزيف لحدو، اإلداري في هيئة شؤون 
العسكري  المجلس  باسم  الرسمي  الناطق  خلو،  ماوند  الشهداء 
السرياني كينو كبرائيل، وإداريين في حزب االتحاد الديمقراطي 

PYD، ومؤسسات المجتمع المدني واآلالف من أهالي المدينة.
الدينية  التراتيل  البداية  في  قُِرأَْت  جرجس  مار  كنيسة  وفي 
مقبرة  باتجاه  المناضلين  جثامين  تشييع  تم  ثم  والصلوات، 
المناضلين وأعالم  التشييع بصور  ُزيَِّن موكب  السريان، حيث 

المجلس العسكري السرياني.
السريان، حمل مقاتلو  إلى مقبرة  التشييع  وعند وصول موكب 
المجلس العسكري السرياني جثامين المناضلين ونقلها إلى داخل 
المقبرة، وهناك أقيمت مراسيم عسكرية من قبل قوات المجلس 
الجثامين  وريت  بعدها  سوتورو،  وقوات  السرياني  العسكري 

الثرى.

Cewhera çar parçeyên Kurdistanê: Şehîdgeha Kobanê

Kobanê bû rê û rêgeha 
mirovahiyê. Mirovahî 
bi hestên heyrantiyê bû 
destek ji vê berxwedanê 
re. Di serî de Bakurê 
Kurdistanê, gel li 
seranserê sînorê Kobanê 
piştgirî da. Yên qîma 
xwe bi vê neanîn hatin Kobanê, tevlî 
berxwedana destanî bûn, can û bedena 
xwe dan. Ev bedenên berxwedêran niha 
li şehîdgeha li Kobanê bûne yek beden û 
hêviyan her zindî dikin.
Şehîdgeha Kobanê, piştî Şoreşa Roja-
va ya 19'ê Tîmeha 2012'an ava bû. Bi 
pêşniya Saziya Malbatên Şehîdan navê 
Şehîd Dîcle li şehîdgehê hat kirin. Dîcle 
jî mîna bi hezaran jin û mêrên Kurd, ji-
neke ciwan a Kobanê bû, ku bi dildariya 
têkoşîna azadiyê tevlî nava refên PKK'ê 
bû. Dîcle ji gundê Koralî ya Kobanê 
bû û gerîlaya destpêkê ya jin bûn, ku ji 
Rojavayê Kurdistanê li nva refên ARGK'ê 
jiyana xwe ji dest da bû.
Dîcle di sala 1989'an de li çiyayên Bakurê 
Kurdistanê di şerekî de jiyana xwe ji dest 
da. Cenazeyê wê hê li bendê ye ku li axa 
lê ji dayik bûye were veşartin.
Şehîdgeha ku di sala 2012'an de ava bû, 
niha zêdeyî hezar şervanî di hembêza 
xwe de radizîne. Li Şehîdgehê 4 cenaze 
hatibûn veşartin. Yek jê yê gerîla Dunya 
ya li Bakurê Kurdistanê jiyana xwe ji dest 
da, 3 jî cenazeyên endamê asayîşê bûn.
Di sala destpêkê de rejîma Baasê cenaze 
rakir, lê gel di biryara xwe de israr kir. 
Di sala 2012'an de jî piştî ku gel dest bi 
rêvebirina xwe bi xwe kir, li Şehîdgeha 
Şehîd dîcle êdî cenazeyên gerîla û 
şervanên di têkoşîna azadiyê de jiyana 
xwe ji dest dan, hatin veşartin.
Piraniya şervanên di berxwedana Kobanê 
de jiyana xwe ji dest dane, li Şehîdgeha 
Dîcle radizên. Di dema êrîşa çeteyan a dijî 
Kobanê de, ji ber ku herêma şehîdgehê 
kete destê çeteyan, cenazeyên şervanên 
di şer de jiyana xwe ji dest dan, li herêma 
çeperên şer dihatin veşartin.
'DI DESTPÊKÊ DE GERÎLAYÊN LI 
BAKURÊ KURDISTANÊ JIYANA 

XWE JI DEST DAN, HATIN VEŞAR-
TIN'
Di dema berxwedana Kobanê de sê 
şehîdgeh li nêzî çeperan hatin avaki-
rin. Serokê Saziya Malbatên Şehîdan a 
Kobanê Arîf Balî qala vê pêvajoyê kir: 
"Li Kobanê di destpêkê de cenazeyên 
gerîlayên li çiyayên Bakurê Kurdistanê ji-
yana xwe ji dest dan, hebûn. Ew li gorista-
na Kobanê ya giştî veşartibûn. Li gundan 
jî şehîd hebûn. Piştî şoreşa 2012'an, biryar 
hat dayîn li kantonan, şehîd li şehîdgehekê 
bên veşartin.
Şerê sala 2013'an dest pê kir. Şehîdê 
destpêkê hevalê Mahmûd bû. Hevalê Di-
lovan hebû, yên di destpêkê de hatin ve-
şartin, ew bûn. Ev şehîdgeh bi wan dest 
pê kir. Bi zêdebûna şehîdên şoreşê re qad 
berfireh bû.
Dema êrîşên çeteyên DAIŞ'ê dest pê kir, 
şehîdê dawî yê me li şehîdgehê veşart, 
şervanekî Ereb bû. Êrîşên DAIŞ'ê dest pê 
kirin. DAIŞ bi guleyan bi ser me ve dihat.

Piştre şehîd li aliyê deriyê sînor ê 
Murşîtpinarê hatin veşartin. Dema em 
neçar ma Şehîdgeha Şehîd Dîcle berdin, 
hingî me ji YPG, YPJ û Asayîşê 200 şehîd 
veşartibûn.
Di dema şerê bajaran de, di Cotmeha 
2014'an de li nava bajêr şehîdgeh hatin 
çêkirin. Li Şehîdgeha destpêkê tevî Omer 
Qamişlo 19 şervan hatin veşartin. Li nêzî 
deriyê sînor bû. Di dema şer de 3 Şehîdgeh 
bi vî rengî çêbûn. Carna me kevirj i nava 
erdan, carna jî li ber deriyê malan danîn.
Dema DAIŞ bi Şehîdgehekê dihesiya, 
yekser top davêt wê derê. Me jî dest ji 
wir berdida û em diçûn cihekî dikn. Li 
her sê şehîdgehên di dema şerê bajêr de 
hatin çêkirin, me cenazeyên 250 şervanan 
veşartin.

Dema deriyê sînor vekirîbû, me şehîd bi 
giranî derbasî Bakurê Kurdistanê dikir, 
malbatan jî ji wir digirtin. Zarokên gelê 
Bakurê Kurdistanê ji aliyê malbatan ve 
hatin giritn. Ji bo şehîdên ji Kobanê jî li 
Pirsûsê şehîdgehek hate avakirin.
Di destpêkê de me şehîd dişuşt, kincên 
wan jê dikir, tevî kincên nû cenaze li nay-
lon dipêçand û bi vî rengî dispart axê. Bi 
vî rengî, dema di rojên pêş de malbatan 
bixwasta, me dikarîbû cenaze derxista û 
bida. Piştre me êdî şehîd bi kincên wan 
sipartin axê. Bêguman me birînên wan û 
xwîna wan paqij dikir.
Piştî ku berxwedana Kobanê bi ser ket, 
di Newroza 2015'an de me biryar da ku 
cenazeyan rakin Şehîdgeha Şehîd Dîcle. 
Di 4'ê Nîsanê de me dest bi birina cena-
zeyan kirin. Li gelemperiya Rojava 14 
Şehîdgeh, li Kobanê jî di rewşa heyî de 
3 Şehîdgeh hene. Her du şehîdgehên din 
Şehîdgehên Komkujî û Berbotan e, ku ji 
bo gelê ji aliyê çeteyên DAIŞ'ê ve hate 
kuştin, hatine çêkirin.
Li Şehîdgeha Dîcleyê niha bi giştî 1025 
şehîd hene. 777 ji van şehîdan ji Rojava, 
167 ji Bakurê Kurdistanê, 20 ji Rojhilatê 
Kurdistanê û 5 jî ji Başûrê Kurdistanê ne. 
Her wiha 56 şervanên Ereb û cenazeyê 
şervanekî MLKP'ê lê ne.
Ji van şehîdan 756 jê şervanên YPG'ê, 138 
jê şervanên YPJ'ê, 13 jê gerîlayên HPG'ê, 
28 jê welatparêz û 56 jî şervanên QSD'ê 
ne. Ev yek jî nîşan dide, ku Şehîdgeha 
Kobanê cewhera gelê Kurd, cewhera 
gelên Rojhilata Navîn e."
ŞEHÎDGEH JI NÛ VE TÊN ÇÊKIRIN
Xebata li şehîdgehan, ku di sala 2012'an 
de dest pê kir û bi berxwedana Kobanê de-
wam kir, îro jî didome. Saziya Malbatên 
Şehîdan ji Şehîdgehan berpirsyar e. 
Lê belê xebatên avakirina wê ji aliyê 
Komîteya Jinûve Avakirinê ya Kobanê 
ve tên kirin.
Endamê Saziya Malbatên Şehîdan 
Mûhammed Îsmaîl Berxbatan qala rewşa 
nû ya Şehîgehê kir: "Li şehîdgehê kede-
ke mezin a Şehîd Şîrîn heye. Di berfireh-
kirin, mezinkirin û xebatên avakirinê de 
kedeke xwe ya mezin heye. Dema Şehîd 
Şîrîn avakirina şehîdgehê dewr girt, ev 
kar gelekî zû çû serî."
Berxbatan da xuyakirin, ku ew amadeka-
riyan dikin, goran tamîr bikin, bi mermer 
bigirin, cihekî muzeyê li nava şehîdgehê 
çêbikin, cihê îbadetê amade bikin û 
bîrdariyên ku çar parçeyên kurdistanê 
temsîl bikin, çêbikin.

ŞAMOYAN: WEKE CIVAKA 
ÊZIDÎ EM SPASIYA RÊBER APO Û 

GERÎLA DIKIN'
Serokê Kongreya Kurdên Êzidî yên 
li Rûsyayê Cemal Şamoyan diyar 
kir, Kurd ji ber destketiyên xwe yên 
heyî deyndarê têkoşîna 40 salan a 
Ocalan e,Piştî Komara Xweser a 
Adigeyê û paytexta Moskowayê, 
civîna ji bo Ocalan vê carê li 
bajarê Tambovê hate lidarxistin. 
Bi pêşengiya Tevgera Jinên Kurd li 
Rûsyayê (TJK-Rûsya) Kurdistanî 
di civîna "Her tişt ji bo Rêber Apo" 
de li hev civiyan.
Serokê Kongreya Kurdên Êzidî yên 
li Rûsyayê Cemal Şamoyan piştre 
mafê axaftinê kir, rêveberiya xwe-
ser a Rojava silav kir û damezrînerên 
Komara Mahabadê Qazî Mihem-
med û hevalên wî bibîr anî.
Şanoyan nerazîbûn nîşanî wan ke-
san da ku hewl didin civaka Êzidî 
û PKK'ê ji hev cuda nîşan bidin û 
destnîşan kir, ku civaka Êzidî êdî 
zane ye û nakeve xefikên serdestan 
û dijminê Kurdan.
Şamoyan bal kişand ser xebatên 
PKK'ê û Rêberê Gelê Kurd li 
Şengalê ji bo civaka Êzidî kir û 
gerîlayên ku ji bo parastina civaka 
Êzidî li Şengalê canê xwe feda ki-
rin, bibîr anî. Şanoyan got, "Ez van 
şehîdên me û gerîlayên li serê çiyê 

bi rêzdarî bibîr tînim."
'RÊBER APO KURD KIR NETE-
WE'
Cemal Şamoyan wiha dewam kir: 
"Rêber Apo Kurd ji eşîretiyê, ji 
rewşa parçebûyî rizgar kir. Hiş-
mendiyeke neteweyî û rêbazeke 
têkoşînê afirand. Di bin ala PKK'ê 
de Kurdan serketinên gelekî me-
zin bi dest xistin. Eger Rêber Apo 
û gerîla nebûya, em îro li vir ne-
diciviyan, tiştekî bi navê Kurd û 
Kurdistanê nedima."
BANGA LI RÛSYAYÊ
Di dawiya axaftina xwe de Şamo-
yan bang li Federasyona Rûsyayê 
kir, ku têkoşîna mafdar a Kurdan û 
statuay wan nas bike."

 Mislim: Tecrûbeya Rêveberiya
Xweser bi ser ket

Serokê Meclîsa Rêveber a 
Rêveberiya Xweser a Kantona 
Kobanê Enwer Mislim derbarê 
3′yemîn salvegera ragihandi-
na Rêveberiya Xweser a hersê 
Kantonên Rojava axivî û da zanîn 
ku tercûbeya Rêveberiya Xweser 
piştî rizgarkirina Girê Spî, Minbic 
û Serînê, îsbat kir ku ev proje mafên 
hemû pêkhateyan diparêze.
Mislim wiha axvî :Rêjîma Baas di 
milê siyasî de îtîraf bi pêkhateyên 
Kobanê nedikir, Lê piştî şoreşa 19′ê 
tîrmehê şêniyên Kantona Kobanê 
di gelek pêvajoyan re derbas bûn, 
di hemû aliyan siyasî, leşkerî û 
rêxistinî de xwe birêve birin, Di 
27′ê çileya 2014′an de Rêveberiya 
Xweser li Kantona Kobanê hat ra-
gihandin.
Piştî ku Rêveberiya Xweser 
hat ragihandin, çeteyên DAIŞ′ê 
destekdayîna dewleta Tirk êrîşên 
dijwar birin ser Kantona Kobanê. 
Lê şervanên YPG/YPJ′ê bi berx-
wedana xwe û piştgiriya balafirên 
koalisyona navneteweyî, ev êrîş şi-
kandin  û Kantona Kobanê di 26′ê 
çileya 2015′an de rizgar kirin.
 Piştî ku Kantona Kobanê hat rizgar-
kirin, Rêveberiya Xweser xebatên 
xwe domandin. Destpêkê derbarê 
xebatên jinûve avakirinê de, bi de-

han civîn ji şêniyên herêmê re hatin 
lidarxistin. Lê tevî vê yekê jî hê di 
milê xizmetê de kêmasî derdikevin. 
Em ê hewl bidin di sala 2017′an de 
hemû kêmasiyan derbas bikin.
Di milê gavên cidî hatin avêtin. 
Têkilî bi dewletên Ewrûpî re hatin 
danîn. Me ji bo têkîliyên bi dewletên 
derve re bi alîkariya Kantonên 
Cizîrê û Efrînê, koordînasyonek 
ava kir. 
Mislim weha berdewam kir di 
axavtina xwede: kir Gel bi riya 
Rêveberiya Xweser bi xwe, xwe 
birêve dibe Bajarê Girê Spî ge-
lek zulm ji rêjîma Baas, artêşa 
Azad, Cebhet El-Nusra û DAIŞ′ê 
dît. Lê piştî ku ji aliyê şervanên 
YPG/YPJ′ê ve hat rizgarkirin, gelê 
herêmê bi xwe rêveberiya xwe kir. 
Wek Rêvberiya Xweser a Kantona 
Kobanê me alîkariya wan kir. Heve-
rokatiya Meclîsa bajarê Girê Spî ji 
pêkhateyên Kurd û Ereb pêk tê û ti 
kes ji derve bajêr birêve nabe. Gelê 
herêmê bi xwe pirsgirêkên xwe 
çareser diki. Her wiha li herêmên 
din ên azad wekî Sirîn û Minbic ev 
sîstem li ser bingehê jiyana hevbeş 
û biratiya hatiye rûniştandin Ev yek 
serkeftina tecrûbeya Rêveberiya 
Xweser nîşan dide.

Ehmed :Amerîka Federaliyê wekî riya çareseriya li Sûriyê dibîne

Hevseroka MSD’ê Îlham Ehmed tevî 
şandeyeke ji Rojavayê Kurdistanê li 
Amarîka derbarê şerê li dijî çeteyên 
DAIŞ’ê, bi berpirsên Kongrisa Amerîkî, 
Wezareta Karê Derve ya Amrîkayê û 
nûnerê koşka Spî re civiya.
Di hevdîtina bi Kongrisa Amerîkî re, 
rewşa Sûriyê hat nirxandin, Sîstema 
Rêveberiya Xweser hat pênasekirin û 
girîngiya ji bo azadiya jinê û biratiya 
gelan di navbera pêkhateyên herêmê de, 
hat vegotin.
Herdû aliyan derbarê destwerdanên 
dewleta Tirk di axa Barkuê Sûriyê de 
û dirêjkirina aloziya herêmê, her wiha 
hedefgirtina gelê kurd û tevahî gelên 
Bakurê Sûriyê, nîqaş kirin. Şandeya 
Rojava ji Kongrisa Amarîka xwest ku 
çareseriyekê ji dijminatiya hikûmeta 
AKP’ê ya bi gelê kurd re, peyda bike.
Şandeyê bi nûnerê NYʹyî li Sûriyê 
Maykil Ratinî re jî derbarê civîna Astana 
û girîngiya beşdariya nûnerên gelê Sûriyê 
û hêzên Sûriye Demokratîk, nîqaş kir.

Her wiha şandeyê bi nûnerên Koşka Spî 
Brett Makourk re jî hevdîtin pêk anî. Di 
hevdîtinê de li ser rewşa Sûriyê, Federaliya 
Bakurê Sûriyê, mekanîzemeya kordîneya 
bi Rêveberiya nû ya Amerîkayê re û şerê 
li dijî DAIŞ’ê, nîqaş û nirxandin hatin 
kirin.
Di hevdîtinan di Hevseroka MSD’ê 

Îlham Ehemd ji bo şerê li dijî DAIŞ’ê, 
bal kişand ser girîngiya kordîneya di 
navbera QSDʹê û hêzên koalisyona 
navneteweyî û destnîşan kir ku Amerîka, 
Sîstema Federaliya Bakurê Sûriyê wekî 
çareseriya herî guncaw a aloziya herêmê 
dibîne.

كوباني لقّنت العالَم درساً في المقاومة

البطولية  المقاومة  الثانية على  السنوية  الذكرى  األيام  تّمر هذه 
العالم  لتلقّن  العصر,  مرتزقة  ضد  كوباني  مدينة   أبدتها  التي 
أجمع دروساً في المقاومة والنضال ،وتدافع نيابة عن العالم أجمع 

ع . ،مانعةً  اإلرهاَب الدولي من االنتشار والتوسُّ
هـذه المدينة الصامدة ، صمود أبنائها وبناتها قد تعرّضت ألشـرس 
الهجمات في القرن الحادي والعشريـن من قبـل أ قـوى التنظيمات 
اإلرهابية في العالم والمدعومة من أكثر الدول نفوًذا في منطقة 
الشرق األوسط, وعلى رأسها الدولة التركية وذلك بعد فرض 
السيناريوهات  أكبر  الشامخة ضمن  المدينة  على  قاتل  حصار 
مأساوية ,حيث اتّفقت مع هذه القوة اإلرهابية  الكثيُر من األنظمة 
الحّر إلسقاط ثورة  المنطقة والعالم  تعادي شعوب  التي كانت  
مدينة  من  في 19تموز 2012   بدأ ت  التي  والكرامة  الحرية 
أعين  أمام  يتراءى  كان  الـذي  واألمـل  الحلم  ,وينهار  كوباني 
أبناء المنطقة بعد عقود من الظلم واالضطهاد تعرضت لـه كافـة 
الشعوب على يـد القوى الشوفينية التي استباحت جميع مقدساتها 
وكرامتها لتتحول هذه الشعوب إلى دمـى ال حول وال قوة لها 
،بدون إرادة في هذا العصر الذي فقدت المجتمعاُت جميَع قيّمها.
مـن  والحساسة  التاريخية  المرحلة  هذه  كوباني ضمن  تحولت 
نضال الشعوب المضطهدة الى قِبلةً لجميع أحرار العالـم وكـّل 
النضال  ,لتختصَر  االجتماعية  والعدالـة  بالحـرية  ينادي  مـن 
المـرير لجميع الشعوب التّواقـة إلى الحرية والمساواة ومقارعـة 
الظلـم واالضطهاد ,وتتحّول إلـى رمـٍز وأسـطورة سطّرها أبناُء 
مسّجلين  العالـم  فـي  األحـرار  جميع  ومعهم  كـوبانـي  وبنات 

أروع مـالحم البطولة والفداء, فكانت صرخة مدويّة ألّم كوبانية 
عقوداً  كاهلها  أثقل  الذي  واالضطهاد  الظلم  جبروت  وجه  في 
منسيةً  كانت  والتي  أوسطية  الشـرق  المـرأة  .تلك  الزمن  مـن 
فـي غياهـب المجتمع الذكوري تحت مسميّات عـّدة، تارةً باسـم 
الدين وأخرى باسم الشرف والكرامة تحّولت إلى رمٍز للمقاومة 

والعطاء يتشبّه بها األحراُر في كل أرجاء المعمورة.
على  والدول  القوى  من  الكثير  أجبرت  البطولية  المقاومة  هذه 
تغيير سياساتها واستراتيجياتها, لتقَف إلى صف المقاومين في 
كوبانـي ,وبالتالي كـان هناك التحالف الدولـي ضد اإلرهاب الذي 
لما  التي كانت تقف متفرجةًغير مكترةً  الـدول  العديد من  ضّم 
يحدث من إرهاب وخـراب ودمار على يـد هـذه القـوة اإلرهابية 
العصور  إلـى  بالمنطقة  لتعوَد  والحجـر  البشر  استباحـت  التي 

الجاهلية .
وما نعيشه اليوم في روج آفا وعموم الشمال السوري من أمن 
و استقرار وما تُحققه شعوُب المنطقة من مكتسبات على جميع 
البطولية  والمقاومـة  العظيمة  التضحيات  نتيجـة  هـو  األصعدة 
لـوحدات حماية الشعـب والمرأة ومن معهم من األحرار الذين 
أصبحـت  التي  كوبـاني  مدينة  دفاعـاًعـن  االنسانية  نـداء  لبـّوا 
لنضال وكفاح الشعوب المضطهدة فـي سبيـل حـريتهـا  رمـزاً 

وكرامتها .
pyd الناطق الرسمي باسم حزب االتحاد الديمقراطي 

 د.جوان مصطفى

الـPYD يلتقي بتجمع الديمقراطيين واليساريين الكرد في سوريا

بدعوا من تجمع الديمقراطيين واليساريين الكرد في سوريا،  زار 
مسلم،  وصالح  عبدهللا  آسيا  لحزبنا  المشتركة  الرئاسة  من  كلٍّ 
ومستشار الرئاسة المشتركة للحزب سيهانوك ديبو؛ جبهة تجمع 
بالناطق  ممثالً  سوريا،  في  الكردي  والديمقراطيين  اليساريين 
الكردستاني،  الشغيلة  محمد شيخي عن حزب  للجبهة  الرسمي 
ونورالدين رمو عن حزب التجديد الكردستاني، ومحمد صالح 
آحمي  ولقمان  سوريا،  في  الكردي  اليساري  حزب  عن  عبدو 
عن حزب الخضر الكردستاني ورشا عباس، وكالً من مزكين 
زيدان وكاميران خلو عن التغيير الكردستاني، وأعضاء آخرين 

من الجبهة.

المنطقة وما  التي تمر بها  الحالية  اللقاء حول األوضاع  وركز 
يتعلق باألزمة السورية، كما أكد على مشروع الحل الديمقراطي 
المتمثل بالفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، والدور النوعي 
الذي تقوم بها وحدات حماية الشعب والمرأة وعموم قوات سوريا 

الديمقراطية ومظلتها السياسية مجلس سوريا الديمقراطية.
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  المجتمعون  تناول  كما   
متطلبات  لجميع  ملبية  المؤسسات  هذه  لجعل  القانونية  واآللية 

الشعب في روج آفا بجميع مكوناته.
بهذه  االستمرار  ضرورة  على  المجتمعين  أكد  الختام   وفي 

االجتماعات وأن تنعقد بشكل دوري.



YEKÎTiYa
DEMOQRaTÎKwww.pydrojava.com  / pyd.roj@gmail.comاالحتاد الدميقراطي www.pydrojava.com  / pyd.roj@gmail.com

العدد )163( 30 كانون الثاني 2017 Hajmara )163) 30 /1/ 2017

3 محليات3 RAMAN

M.Emîn Yildirim
 Pêwîstiya siyasetê bi rêgez,
 kesayet û exlaqê polîtîk
 heye. Siyaset ne ew e ku
 li ser navê berjewendî,
 bêrengî, bêkesayetî,
 bêrêgezî û bê exlaqê polîtîk
 bê kirin. Siyaseta navendî
 ya dewletê yan jî wek nav lê
 tê kirin partiyên sîstemê ji
 van hemû pîvanan dûr in. Di
 nava hemû partiyên sîstemê
 yên heyî de rewşa AKP’ê
 ku bi kesayeta Erdogan tê

 naskirin bi rastî hinekî cuda
 ye. Mirov di vê kesayet û
 desthilatdariya AKP’ê de
 tu nirx û pîvanên exlaqê
 polîtîk nabîne. Di vê
 siyaseta AKP’ê û Erdogan
 de mînakên herî qirêji û
 derdikevin pêşiya me.
 Kengî û çawa kê bifıroşe,

 ne diyar e. Her wiha kengî û
 çawa kesên ku dijminatiya
 wî dikin bibin dostê wî jî ne
.diyar e
 Kesên ku bi Erdogan re
 di damezirandina AKP’ê
 de cih girt û piştre çawa
 ji aliyê Erdogan ve hatin
 tasfiyekirin, tê zanîn.
 Şirîkatiya Fethullah Gulen
 a bi AKP û Erdogan re dinya
 alem dizane, lê îro di bin
 navê dijminantiya Fethullah
 Gulen de desthilatdariya

 xwe dixwaze mayînde
 bike. Kesên weki Numan
 Kurtulmuş û Suleyman
 Soylu heta duh ji Erdogan
 û AKP’ê re dida xeberan
 û dijber bûn, di roja îro de
 Erdogan ew dane kêleka
.xwe
 Erdogan wextekê ji bo
 Beşar Esad jî digot ‘birayê
 min Esad’ û wek malbatekê
 têkiliyên xwe diyar dikirin.
 Piştre wexta aloziya li
 Sûriyeyê dest pê kir û
 şoreşa Rojava pêk hat, di
 siyaseta Erdogan de ji
 sedî sed guhertinek çêbû.
 Bi kompleksa osmaniyan
 tev geriya û dixwest ku
 Sûriyeyê wekî eyaleteke
 Tirkiyeyê bigire dest. Bi
 zîhniyeta Enwer Paşa digot
 ku dê li Helebê nimêj bikin

 û li Şamê xwarinê bixwin.
 Hemû stratejiya xwe li ser
 dijminatiya rejîma BAAS’ê
 bi rêxistin kir. Lê Esad bi
 piştgiriya Hizbullah, Îran
 û Rûsyayê li ser pêyan ma.
 AKP û Erdoganê ku li ser
 Sûriyeyê ji xwe bawer,
 sedî sed çerx kir, Destpêkê
 ket bin çengê Pûtîn, piştre
 tawîz da Îranê û piştre jî
 rejîma BAAS qebûl kir,
 îro jî pir vekirî dibêjin ku
 rejîma Esad dê mayînde be
 û siyaseta xwe ya Sûriyeyê
 li ser vê eksenê ji nû ve bi
.rêxistin dikin
 Erdogan bi her awayî
 piştgiriya DAIŞ’ê kir. Bi
 TIR’an sîleh ji wan re
 dişandin. Li dijî gelê kurd
 erkeke mezin dabû DAIŞ’ê
 û birastî jê bawer dikir. Bi

 wê baweriyê digot Kobanê
 ha ket, ha dê bikeve. Lê
 ne ew zîhniyeta Erdogan
 a kompleksa osmanî, ne
 jî ew çeteyên faşîst ên
 DAIŞ’ê nekarî li hemberî
 berxwedana Kobanê
 encam bigirin. Îro jî DAIŞ
.û Tirkiye bi hev ketine
 Mînakên wisa pir in. Di vê
 siyaseta bêexlaqiya polîtîk
 de mirov dikare her tiştî
 bibîne. Erdogan û AKP sibê
 kê wek dijmin ragihînin û li
 ser dayîna tawîzan bi kê re
 bibin dost, ne diyar e. Lê
 tiştê herî diyar ew e ku ev
 zîhniyeta Erdogan û AKP’ê
 heta niha encam negirtiye,
 tenê bi vê bêexlaqiya
 polîtîk temenê xwe dirêj
 kiriye. Lê êdî nikare xwe ji
.têkçûnê rizgar bike

Ji ku derê, ber bi ku ve! AKP, PDK, 
ENKS û şerê li 

dijî Rojava!

Tariq Hemo 
Hevdîtinên li paytexta Qazaxistanê Astanayê, yên di nav-
bera rejîma Beşar Esed û komên çete yên muxalefetê de 
bê encam derbas bûn. Tevî hewldanên Rûsiya û Tirkiyê 
jî, lê dîsa derket holê ku ihtîmala lihevhatinê û ilankirina 
agirbestek mayinde gelekî kêm e. Diyare ku rejîma Esed 
piştî biserketina li Helebê hewl dide demê bidest bixe 
û hin derdoran li aliyê xwe bide hev da ku bi temamî 
komên çete yên muxalefetê têk bibe. Ji bo van komên 
çete jî xweş diyar bûye ku êdî ew ê bi riya zorê nikaribin 
rejîmê birûxînin û mîna berê alîkariya eskerî dê ji aliyê 
Tirkiyê nema bistînin.Enqere û Moskov her yek dixwaze 
bi riya hevalbendên xwe di şerê ku li Sûriyeyê birêve 
diçe de bi biryar û gotin be. Enqere ji xwe re komên çete 
wek hevkar dîtine û Moskov jî xwe dispêre rejîma Esed 
ya di heman demê de hevkara Iran û Hizbulaha Lobnanê 
ye. Bi riya van kartan dewleta Tirk û Rûsiya dixwazin 
bandora xwe li tevahiya herêmê bikin û heta di nava astek 
navnetewî jî giraniyek stratîjî ji bo xwe misogir bikin. 
Lê divê mirov li rastiya rewşê û şerê ku li ser rûyê erdê 
diqewime,binêre. Niha rejîma Esed bi hevkariya eskerî 
ya Rûsiya dixwaze tevahiya Şamê û bejahiya wê bigre 
dest. Şam, navenda welat, başûr û Heleb. Ev armanca 
rejîma Esed e.Bi vê şêweyê tenê Idib di destê Cebha El– 
Nûsra û Dêr Al Zor û Palmêra di destê rêxsitina DAIŞ de 
dimînin. Ji bo şerê van her du rêxsitinan, Esed dizane ku 
dê hemû cîhan alîkarê wî be.Kesek nikare eşkere banga 
alîkariya bi van her du rêxistinan re bike. Loma Esed 
dixwaze wek qonaxekedestpêkê, hêzên çeteyan yên li 
jêr navê muxalefeta nerm û “Artêşa Azad“ tevdigerin, 
tesfiye bike û dawî li El Nûsra û DAIŞ´ê vegere. Eger ev 
hêzên çete yên muxalefetê hatin tesfiyekirin û bêbandor 
bûn, êdî kesek nikare behsa lihevkirinê yan jî beşdarbûna 
di desthlatdariyê de bike.Tişta balkêş ya li Astanayê rûda 
ew bû ku nûnerê çeteyan/muxalefetê, ew kesê bi navê 
Mihemed Elûş, bi dijwarî bi ser Kurdan û hêza wan ya 
parastinê de diçû, di her axaftina xwe de evî Elûşî dix-
west ku YPG, QSD û PYD mîna “rêxsitinên terorîst“ bên 
binavkirin.  Ew her weha li dijî sîstemeke federalî bû 
û “yekîtî û yekgirtina axa Sûriyeyê“dubare dikir. Li gel 
Elûş hin berpirsên ENKS´ê jî heman tişt digotin.Çeteyên 
ENKS´ê yên li jêr biryara PDK´ê û AKP’ê hewl didin 
Rojava bê statû bihêlin û navên YPG, QSD û PYD´ê 
bixin nava lîsteya terorê. Di axaftinên nûnerên ENKS´ê 
de diyar bû ku karê wan yê sereke ew e ku YPG, PYD, 
QSD wek terorîst bên îlankirin, Rojava beravêtî bibe 
û bikeve destê dijmin.Çeteyên ENKS´ê li gorî biryara 
PDK´ê tevdigerin.PDK jî li her devera ku mafên axaftinê 
digire, êrîşî Rojava û PYD dike û ji dewletan dixwaze 
ku ew destê alîkariyê li ser Rojava û QSD bibirin. PDK 
bi neyarên Rojava û komên çete re hevkariyê dike. Ew 
çeteyên ku li Rojava kuştin û talankirin meşandine, îro 
hevalbendên PDK’ê ne û li Hewlerê ji aliyê mala Berzanî 
ve tên pêşwazîkirin.
Her wiha di warê diplomasî de jî PDK ji Amerîka û Ewro-
pa dixwaze ku alîkariya eskerî li ser QSD bibire û Rojava 
mîna “terorîst“ nas bike û wek alternatîv komên çete/
artêşa azad ji xwe re hevkar bibînin. Ev yek beriya demekê 
ji devê Mesrûr Berzanî di hevdîtineke li Amerîkaderket. 
Her wiha niha PDK li jêr talîmatê AKP’ê hewl dide hêzek 
eskerî ava bike û wê bişîne Rojava ji bo alîkariya çete-
yan û şerê QSD´ê. Di vê navberê de hêzên QSD´ê dor 
li bajarê Tebqa girtine û berê xwe dane bendava Firatê 
ya stratejîk.Eger QSD vê heremê bigire, destê çeteyên 
DAIŞê derxe, wê demê tevahiya elektrîka Sûriyeyê dike-
ve bin destê QSD´ê. Jixwe piştî hatina Trump alîkariya 
eskerî û ya lojistîkî ji bo QSD´ê zêde bûye. Ew berpirsên 
rêveberiya Obama yên ji bo sazkirina têkiliyan û wek 
muxateb li gel QSD´ê hatibûn wezîfedarkirin, hemû di 
cihê xwe de mane û ji aliyê Trump ve nehatine guhertin.
Şerê li Sûriyeyê dê dewam bike.Ev şerê 6 salan yê bûyî 
şerekî heremî, di çend hevdîtinan de bi dawî nabe. Tişta 
ji bo Kurdan û Rojava girîng ew e ku ew hêza xwe ya 
avakirin û parastinê xurttir bikin.Tecrûbeya xwe bi sazî 
û dezgehên demokrat dewlemend bikin û zêdetir ciwanên 
pêkhateyan beşdarî nava refên QSD´ê bikin, da ku ev 
karibin xwe û heremên xwe biparêzin.Sibe xelkê Reqayê, 
piştî ku ji dagirkeriya DAIŞ´ê xelas bû wê wiha bibêje, 
"Ji bo Suriyeyê çeteyên Astanayê,AKP û ENKS nikarin 
bibin paşeroj. Tenê Rojava û QSD modela çareseriya ya 
herî baş in."

Em naçin lîstokên dijmin 

Fexrî HEBO 
Herikîna pêşmergeyên 
dêrîn û ciwanên Başûrê 
Kurdistanê ya Qendîlê, 
tê wateya yekbûna gelê 
Kurd û derbaskirina 
sînorên partîtiyê. Em diza-
nin ku armanc ji avabûna 
partiyan za¬nekirin, 
rêxistinkirin û pêşxistina 

hestên welatparêziyê ye. 
Lê hin caran partîtî dibe 
amûrê bidestxis¬tina berj-
wendiyan ku di ser nirxên 
neteweyî re digirin dest. 
Ev mînak jî li gel partiya 
PDK pêk hatiye.
 PDK ji Tirkên nijad-
perest pirtir bûye Tirk. 
çuyîna serokwezîrê Tirk 
Binelî Yildirim a Îraqê û 
başûrê Kurdistanê, rê li 
ber Kurdên başûr girtine. 
Soza ku dayî dewleta Îraqê 
ya vekişandina lêşkerên 
Tirk ji Başîqa wê pêk 
neyê. Tenê bi wê xwest ku 
dewleta Îraqê li beramberî 
xweserî û xweparastina 
Kurdên Şengal û tevahiya 
Kurdan rake ser lingan. 

Gotinên Binelî di kongre-
ya çapemeniyê ya li gel û 
li ber serokê PDK Mesûd 
Barzanî kirine mîna: PKK, 
YPG, YPJ hêzên teror in, 
tê maneya biçûkirin, reşk-
rina Kurdan. Bê dengi¬ya 
Barzanî jî tê wateya 
alîkariya bi Tirkan re. 
Helîkopterên Tirkiyê 
yên ji wargeha leşkerî ya 
Başîqa rabûne û herêmên 
Çilaxa yên Rojavayê 
Kurdistanê bombeba-
ran kirine jî, pêşxistina 
şerê Kurdan ê navxweyî 
ye. Rojavayê Kurdistanê 
ji Efrînê ta Êndîwarê di 
sînorê bakurê Kurdistanê 
de ye. Çima ji aliyê Başûr 
ve êrîşan pêk tîne? Ev ji bo 

ku Kurdên rojava Kurdên 
başûr sûcdar bikin û şerê 
birakujiyê bi pêş bixîne.
Li çar aliyên Kurdistan, 
li hundir û derveyî welêt 
dem guncaw e ku kongre-
ya neteweyî bê lidarxistin, 
ev jî daxwaza her kurdekî 
ye. Tenê PDK dibe kelem 
û astengiyan derdixe. Li-
darketina vê kongreyê tê 
wateya yekbûna Kurdan, 
derbaski¬rina lewazî û 
parçebûnê. Dê di en¬cama 
kongreyê de Kurd li 
hemberî dagirkeriyê bibin 
xwedî yek nêrîn û helwest. 
Ev jî dê Kurdan zêde bi 
hêz bike. Kesê li hemberî 
vê pêngavê bibe bend, li 
beramberî Kurdîtiya xwe 

radiweste.
Nameya ku pêşmergeyên 
dêrîn bi çûyîna Qendîlê 
raber kirine yekbûna gelê 
Kurd e. Di eniyên şer de 
jî dê gerîla û pêşmerge li 
kêleka hev axa Kurdistanê 
biparêzin. Bi gotine-
ke din: ciwanên başûrê 
Kurdistanê û pêşmergeyên 
dêrîn dibêjin: “Me sînorê 
partiya PDK derbas kiriye, 
êdî PDK nikare Kurdên 
başûr bi Tirkan re têxe 
bazara berjewendiyan. 
Dema lidarxistina kong-
reya neteweyî nêz bûye. 
Partiya bê alîgir û bê gel 
dê li cem dijmin bê wate 
bimîne.”

KOBANÊ..!

Gulistan Îke 

Hin bûyer, dem, cih an 
serpêhatiyên dîrokî hene 
ku bixwe xwe vedibêjin, 
ew ne karê end gotina ye. 
Vegotina wan zor e, gotin 
an kêm dimînin an jî kêm 
dihêlin... Mesela Kobanê, 
bajarê xwedan, rûmet û 
destanên lehengiyê... Vî 
bajarî çi gotinên qenc yên 
berxwedan û rûmetê  li 
xwe kom kirine. Lê dîsa 
jî mirov pê dihese kêm in 
ev gotin. Kobanê,her wiha 
ruhek e. Hestekî xwe heye 
ku divê hûn herin vî bajarê 
ji berxwedana sedsalê re 
bûye war bibînin. Divê 
hûn bibînin û bijîn, şopên 
berxwedanê ew çend zindî 

ne ku we radipêçe. Di her 
bosta axa Kobanê de, des-
tan hatine nivîsin, leheng 
bûnemertal û canbexş.Di 
encama vê berxwedanê 
deberiya du salan êrişa 
mezin a DAIŞ têk çû. 26’ê 
Çileya 2015’an Kobanêji 
destê çeteyên DAIŞ‘ê bi 
temamî rizgar bû. Berx-
wedan ewçend mezin bû, 
ew çend bi bandor û dîrokî 
bû; dîroka nêz wekeberî 
Kobanê û piştî Kobanê 
hat veqetandin. Ê elbet 
hesabên li serKobanê yên 
DAIŞ û bi taybet hêza 
sereke ya li pişt wê, dew-
leta Tirkmezin bûn. Erdo-
gan lewma bêhnçikiyayî 
dişopand û her kêliyê 
libendêbû, Kobanê bi-
keve. Û got“Kobanê 
ha ket, ha dikeve..!“ 
Wisanebû,Kobanê neket û 
Kurdan DAIŞ têk bir. Aqu-
beta Edogan jî hema bêjin 
wisa bû, dihilbijartinên 
7’ê Hezîrana heman salê 
de AKP têk çû. Darbeya 
Erdogan hingê dest pê kir 
û xwe rêxist ku wekîlên 
wî li Kobanê têk çûbûn. 

Hesabên van hêzan xirab 
bûn û ew ketin tengasiyên 
mezin. Êrişên li Bakurê 
Kurdistanê yên berfireh 
di heman demê de ke-
tin dewrê.Ruhê Kobanê 
xwe li Bakur jî rêxist û 
berxwedanên rêveberiyên 
xweser dest pê kirin. Li ba-
kur her qada berxwedanê 
bû Kobanê. Wî ruhê 
Kobanê xwe li Cizîra Bo-
tan, Nisêbîn,Şirnex, Gever 
û Sûrê da der.Heman hel-
west û heman lehengiyê 
êrişên qirkirinê têk bi-
rin. Kurt û Kurmancî ew 
hesabên mezin li Kobanê 
qelibîn, li Kobanê qulipîn.
Hewldanên qirkirinê yên 
piştre jîli heman rastiyê 
qelibîn.Xulase, bê mu-
balaxa mirov dikare bêje 
berxwedana Kobanê qe-
dera Kurdan û ya herêmê 
guherand. Ev bajar ji bo 
gelê Kurd bû meydane-
ke cengê ya çarenûsê û 
ew çarenûs 26’ê Çileya 
2015’an mîsoger bû. Berê 
jî berxwedana Kurd di 
cîhanê de dihat zanîn, lê 
Kobanê everxwedanbir 

cîhanê û kir cîhanî. 1’ê 
Mijdarê lewma weke roja 
Kobanê ya cîhanê hatibû 
ragihandin. Bi taybet 
pêşengiya jinan ku mohra 
xwe liberxwedanê dabû, 
di raya giştî ya cîhanê de 
weke rastiyeke biban-
dor hat qebûlkirin. Li 
gel vê deriyên fireh yên 
dîplomasiyê vebûn,ji bo 
gelê Kurd. Elbet têkçûna 
DAIŞ ya li Kobanê rêya 
têkçûna wê ya li herêmê jî 
vekir. Girê Spî, rizgarkiri-
na gelek herêmênstratejîk 
li herêma Şehba, rizgarki-
rina Minbicê... Bi vî rengî 
piştîKobanê derb li ser 
derbê li DAIŞû piştgirên 
wê ket. Pêngava Xeze-
ba Firatê weke encama 
vê berxwedanê rêket.Lê 
belê divê em bibînin, ew 
armancên hêzên li pişt 
DAIŞ’ê hîn jî dewam di-
kin. Lîstoka mezin ali-
ser herêmê hîn jî dewam 
dike. Heman hêzên şer 
û aloziyê, dibin navê 
çareseriyê de xwe nîşan 
didin.Tirkiye, Îran, Sûrî, 
Rûsya piştî ne-çareseriya 

li enevreyê vê carê jî bêyî 
Amerîka li Astanayê ci-
viyan. Tirkiye ku piştî 
têkçûna çeteyên xwe, bi 
xwe kete Sûrî û dagir kir, 
di van hevdîtinên dibin 
navê çareseriyê de cardin 
li pey bêstatû-hiştina gelê 
Kurd e. Ji xwe yekane 
armanc ji gurkirina şer û 
êrişan ev e. Hem siyase-
ta hundir hem jî ya der-
ve ya dewleta Tirk liser 
esasê ku Kurd nebin ti tişt 
saz bûye. Niha jî Erdo-
gan bi heman siyasetê li 
ber têkçûnê ye. Ew ruhê 
li Kobanê derketî holê, Ji 
Bakur heya Başûr û Roj-
hilat belavî her deverê 
bû.Lewma ne pêkane, ev 
pîlanên hêzên dagirker he-
rin serî. Niha piştî ew çend 
êrişên dijwar li Kobanê, ji-
yan bi heman ruhî ji nû ve 
tê hûnan. Jiyan şên dibe li 
vî bajarê ku kevir liser ke-
vir nemabû.Kobanê weke 
yek ji navendên federaliya 
demokratîk, bi cih dibe di 
siberoja Rojavaya Azad û 
Sûriya demokratîk de.

والداخلية  والدولية  اإلقليمية  التعقيدات   
إلى التاريخ حيث كانت  يجدُر النظر مّرةَ 
القوى الكبرى تتنّصُل من عالقتها بالكرد 
تلك  حققْت  كلّما  لهم  دعمها  في  وتتراجع 

القوى مصالحها. 
ُمتجّدد  كرديٍّ  تحدٍّ  ثّمة  كان  المقابل  وفي 
يخرُج إلى العلن، ويستعّد لخوض تجارَب 
جديدٍة وبإصراٍر أكبر وعليه: ما ِمن سبيٍل 
أمام الكرد إالّ إبداء مزيد من الحركة كي 
التركي  الدور  أمام  المّرة،  هذه  تسقط  ال 

الُمحبِط للكرد وتطلُّعاتهم المشروعة.
تموُت األحالُم إْن جفّْت ويبَسْت

في  ساذجةً  تركناها  إن  األحالُم  وتهرُب 
الهواء، ونحن ننظُر إليها من على األرض.
ونحُن نزرُع أحالَمنا علينا أن ال ننسى أن 

نرويها ُكّل يوٍم لنحصَد زهراً يليُق بنا.

ونحُن نُطيُّر أحالَمنا في السماء، علينا أن 
الخيط،  إمساك  نُِحكَم  وأن  حذرين،  نكون 

لنطير معها سويّةَ.
اإلدارةُ الذاتية الديمقراطيّة في روج آفاي 
كردستان، انطلقت من أحالم وآمال قاضي 
من  الواقع  في  ُمعاشٍة  حقيقٍة  إلى  محمد 

خالل أفكار القائد أوجالن.
للمهتمين  الشاغل  الحديث  اآلستانة،   -
مع  نذهب  لم  لماذا  السوري،  بالِشأن 

الذاهبين؟
مراحل،  بعّدة  السوريّةُ  الثورة  مّرْت 
إلى  أدْت  خطرٍة،  ُمنعطفات  في  ودخلْت 
التنظيم  غياب  بسبب  التعقيدات،  زيادة 
الشعبي والحشد الجماهيري الواعي، ولكن 
هذا ال يعني أبداً أنَّ االنكسارات والعقبات 
استسالم  صّك  تقديم  إلى  ستقودنا  الكثيرة 

اليوم  نرى  كما  لنا،  المعادية  لألطراف 
من قِبَل بعض الُمتسلقيّن والمهرولين إلى 

الحضن التركي.
المجتمع  عجز  نتيجةُ  هو  اآلستانة  مؤتمُر 
حٍل  أّي  إيجاد  عن  المتقاعس  الدولي 
للصراع السوري المستّمر منذ ستة أعوام.
إّن جميع َمن يحضُر اجتماع اآلستانة هُم 
ال يريدون الحّل لألزمة السورية، ألّن هذا 
آفا  مكّونات روج  يقصي جميع  االجتماَع 
والشمال السورّي، ولن يكون هناك حّل في 
هذا االجتماع، وكّل اجتماع تكون حكومةُ 
حاضرةً  اردوغان  بقيادة  والتنمية  العدالة 

فيه.
نحُن لن نشارَك في أّي اجتماع تكون فيه 
تابعاً ألّي أجنداٍت وأّي قوٍة تتبع طرفاً من 
القوى الخارجيّة التي تحمل أجندات تخدم 

الشعب  مصلحة  في  ترى  وال  مصالحها، 
السوري أساساً لها.

نحن سنكون طرَف مشروعنا الديمقراطي، 
طرف الفيدرالية الديمقراطية، طرف األمة 
تابعين  نكون  أن  نقبل  ولن  الديمقراطية، 

ألحد.
الطريُق إلى آستانة مجهوٌل وغير سالك، 
أنها  فالمؤكّد  المؤتمر  نتائج  كانت  ومهما 
بما  لن تُقبَل، ولن تُطبّق على األرض إالّ 
يتناسب مع حجم التضحيات لشعٍب ال يزال 
يتطلُّع إلى الشرفاء المدافعين عن األوطان 
خاَن  لِمن  والعار  والكرامة،  والحرية 
وضحى بالدماء الطاهرة من أجل مناصَب 

مستقبليّة زائلة.
حزُب  الديمقراطي  االتّحاد  حزب   -
على  يتطاول  َمن  نجُد  ذلك  ومع  الّشهداء 

قيمِه وإنجازاتِه ويصفُهُ بالضعف إلى أين 
هم َذاهبون؟!

نحُن كشجرٍة توّغلْت شروُشها في األرض 
أحياناً  الشجرةَ  يؤلُم  ما  العام 2003،  منُذ 
الفأَس  أنَّ  المؤلم  قطِعها،  محاولة  ليَس 

نصفهُ منها.
إّن حزب االتحاد الديمقراطي في شخِص 
بحياتهم  ضّحوا  الذين  األوائل  شهدائه 
وتقّدمه  الحزب  هذا  استمرار  سبيل  في 
وتطّورِه، ومن أجل سياستِه وفكره وخطّه 
الوطني على جميع الساحات، فإّن الحزب 
الطريق، ولن  السير في هذا  سيستمر في 
عيسى  الشهيد  من  كل  قاوَم  كما  يتركه 
واألستاذ أوصمان وبافي جودي في سجون 
النظام البعثي، ولم ينحنوا لهم ووقفوا في 
وفي شخص  الشهادة،  بلوغ  حتى  وجههم 

الشهيدة شيالن ورفاقها الذين طالتهم أيادي 
من  العشرات  ومثلهم  الموصل  في  الغدر 

الكوادر والقياديين في السجون.
نحن أقوياء بالتفاف كافّة مكّونات الشعب 
على  بالحفاظ  بثوابتنا،  بعزيمتنا،  حولنا، 

استراتيجية صلبة نمشي عليها.
االتحاد  لصحيفة  تقولينها  أخيرة  كلمة 

الديمقراطي 
بداياِت  يصنُع  ال  َمن  أقول:"  الختام  في 
وضِع  على  القدرةَ  يملُك  ال  األشياء 
األقوياُء  يكتبهُ  التاريُخ  كما  نهاياتها"، 

فالمستقبُل أيضاً يرسمه األقوياُء".  
إعداد: سليمان محمود

تتمة ... عبد هللا: سنكون طرَف مشروعنا الديمقراطي ... طرَف 
الفيدرالية الديمقراطية

روج  في  الشعب  كل  على  الديمقراطية 
عن  بإسهاب  وتحدثت  ككل،  وسوريا  آفا 
وباركتها  كوباني  مدينة  تحرير  ذكرى 
على الشعب في روج آفا وفي العالم كونها 
كانت مقاومةَ العالم ضد اإلرهاب والقوى 

الظالمية الفاشية.
وطنٍي  مؤتمٍر  َعْقِد  عن  تحدثت  أنها  كما 
كردي ووصفتهُ بأنهُ مهٌم وواجٌب أكثَر من 
أيِّ وقٍت مضى، وأبدت استعدادها كحزب 
بالمساهمِة  وقٍت  أيِّ  وفي  دائماً  كان  كما 

تنظيمه، والبدء  َعْقِدِه، والمشاركة في  في 
وطالبت  فيه،  والمشاركة  تحضيراته  في 
يبينوا  أن  األخرى  والجهات  األحزاب 
روج  في  واألحزاب  الشعب  من  مواقفهم 
من  الكثير  من  مواقفهم  وتوضيح  آفا، 
أنهم  يدعون  وما  كتركيا،  والدول  القوى 

المعارضة السورية واالئتالف السوري.

المشتركة  الرئاسة  كلمة  من  االنتهاء  بعد 
الكلمات  من  العديد  ألقيت  المؤتمر  في 
بكلمة  بدأت  والتي  المؤتمر،  ضيوف  من 
ألقاها محمد  التي  الشهداء  مؤسسة عوائل 
بعدها  ستار،  كونجرا  كلمة  تلتها  زكي، 
TEV- الديمقراطي المجتمع  كلمة حركة 
DEM ألقاها إبراهيم، تلتها كلمة الحزب 
ألقاها  السوري  الكردستاني  الديمقراطي 

عبد الكريم سكو

باسم  كلمةً  حبيب  حكمت  ألقى  بعدها 
كلمة  تلتها  الديمقراطية،  سوريا  مجلس 
ألقاها زياد رستم، وكلمة  األيزيدي  البيت 
حزب الوحدة الديمقراطي في سوريا ألقاها 
كوركين عيسى، بعدها كلمة حزب االتحاد 
السرياني ألقاها عبد األحد كورية، وأيضاً 
الموحد  السوري  الكوميلست  لحزب  كان 
التحاد  وكلمة  حامد،  إبراهيم  ألقاها  كلمةً 
الُكتّاب الكرد، ومسك الختام كانت مع كلمة 
المكون العربي في تربه سبيه ألقاها السيد 
حسين، بعدها تم قراءةُ برقياِت التهنئة التي 
باركت عقد هذا المؤتمر على كافة أعضاء 

الحزب في اإليالة وهذه البرقيات هي:
الحماية  قوات  من  برقية   -

الجوهرية في تربه سبيه
في  الديمقراطية  الحداثة  حزب   -

سوريا
بلدية تربه سبيه  -

وجهاء العشائر في تربه سبيه  -
محكمة الشعب في تربه سبيه  -

حركة  في  العالقات  لجنة   -
TEV-DEM المجتمع الديمقراطي
برقية معهد الشهيد حسان  -

مؤسسة اللغة الكردية  -
التموين في تربه سبيه  -

وبعد االنتهاء من قراءة البرقيات تم تشكيل 
فعاليات  بمتابعة  يتكفل  للمؤتمر  ديوان 

المؤتمر حتى ينتهي فعاليات المؤتمر.    

تتمة ... الـ PYD يَْعقُُد المؤتمَر الثاني إليالة تربه سبيه

للهيئة  المشتركة  الرئيسة  ألقت  بعدها 
للفدرالية  التأسيسي  للمجلس  التنفيذية 
يوسف  فوزة  سوريا  لشمال  الديمقراطية 
الحضور،  بدايتها بجميع  كلمة رحبت في 
تأسيس  على  سنوات   3 مرور  وباركت 
جميع  على  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

مكونات الشمال السوري.

المؤتمرات  أن  يوسف  فوزة  وأكدت 
من  وتُْعقَد  ُعقَِدْت  التي  واالجتماعات 

بسبب  فاشلة  السورية  األزمة  حل  أجل 
إلى  باإلضافة  الديمقراطية،  القوى  غياب 
االجتماعات  تلك  يحضرون  الذين  كون 
والمؤتمرات ال يملكون مشروعاً ديمقراطياً 
وفق  تعمل  إنما  السورية،  األزمة  لحل 

أهداف ومخططات خارجية.
سيكون  اآلستانا  اجتماع  أن  إلى  ْهت  ونَوَّ
وباقي  جنيف  مصير  مثل  مصيره 
حل  على  قادراً  يكون  ولن  االجتماعات، 
هم  الحاضرين  كون  السورية،  األزمة 

ظل  في  نفسها  هي  والمخططات  نفسهم 
وممثلين  الديمقراطي  المشروع  غياب 

حقيقيين عن الشعب السوري.
األزمة  حل  أن  يوسف  فوزة  وأوضحت 
السورية يجب أن ينبثق في سوريا وليس 
في الدول الغريبة مثل آستانا وجنيف وباقي 

الدول.

كاَن  حلب  في  حدَث  ما  أن  فوزة  ولفتت 
نتيجةَ اتفاٍق أُْبِرَم بين تركيا وروسيا لتسليم 

المدينة، منوهة أن الروس هم من استولوا 
على المدينة وليست قوات النظام.

التنفيذية  للهيئة  المشتركة  الرئيسة  وأكدت 
الديمقراطية  للفدرالية  التأسيسي  للمجلس 
لشمال سوريا فوزة يوسف في ختام حديثها 
لشمال  الديمقراطية  الفدرالية  مشروع  أن 
جميع  يحوي  الذي  المشروع  هو  سوريا 
حقوق  ويضمن  السوري  الشمال  مكونات 

جميع المكونات.

تتمة... ندوة حوارية حول سوريا في عامودا

الشهداء،  عوائل  مؤسسة  كلمة  تلتها   ،
باسم  الهادي  دهام  حميدي  ألقاها  وكلمةٌ 
الجزيرة،  لمقاطعة  المشتركة  الحاكمية 
في  التنفيذي  المجلس  رئيس  ألقاها  وكلمة 
الكريم صاروخان،  الجزيرة عبد  مقاطعة 
ألقتها  الديمقراطية  سوريا  قوات  وكلمة 

القيادية روجدا دمهات.

الشمال  شبيبة  باسم  كلمات  ألقيت  كما   
منطقة  في  العربية  والعشائر  السوري 
الحسكة وبعد االنتهاء من  الهول وجنوب 
الكلمات تم عرض سنفزيون عن ملخص 
أعمال اإلدارة خالل العام 2016 ثم عقدت 
بعرٍض  االحتفالية  وانتهت  الدبكة  حلقات 
غنائٍي من  الفنان الكردي بنكين عفريني.     

الرئاسة المشتركة للـ PYD تشارك 
في احتفالية الذكرى الثالثة 

لتأسيس اإلدارة الذاتية
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جذور مصر للثقافة والفلكلور يسعي للتعاون مع فرق 
فلكلورية كردية

مركز  مؤسس  الرّمالي  وليد  الكاتب  قاَل 
إن  والفلكلور:"  للثقافة  مصر  جذور 
فرق  مع  حالياً  للتعاون  يسعي  المركز 
تدور  المناقشات  وأن  كردية،  فلكلورية 
واإلعالمي  الكاتب  مع  الطرح  هذا  حول 
يسعي  حيُث  أرسالن،  محمد  الكردي 
الفلكلور  ثقافة  لنشر  جذور  مركز 
مع  وبالتعاون  مصر  خارج  المصري 
المختلفة،  والحضارات  الثقافات  مختلف 
جزٌء  هم  والكرد  العرب  أن  إلى  ولفت 
أصيٌل من نسيج المنطقة ككل، كما أن لهم 

فلكلورهم المميز .

محمد  الكردي  الكاتب  أبدي  جانبه  ومن 
أرسالن سعادته ورغبته في أن يتم استقدام 
فرق كردية فلكلورية إلى مصر والعكس، 
من  كالً  تعريف  في  هذا  سيسهم  حيث 
البعض"،  بعضهم  ثقافات  على  الطرفين 
في  الكرد  أن  المعلوم  من  بأنه  وأضاف 
وسوريا.  العراق  في  موجودين  المنطقة 
ولفت إلى أن نشر الثقافة ومنها الفلكلور 
التي يمكن  الناعمة  القوى  هي من ضمن 
الفكر  وتحديداً  بها  اإلرهاب  نحارب  أن 
اإلرهابي الداعشي الذي يقف الكرد ضده.
 وأشار إلى أنه من الُمَسلَّماْت أن اإلرهابي 

ال يمارس الفن ومن يحترف الثقافة والفن 
هو بالتالي ال يقتنع بالفكر المتطرف .

مؤسس  الرّمالي  وليد  الكاتب  وأوضح 
مركز جذور إن المركز يسعي لنشر عظمة 
مصر وتنوعها الثقافي خارج مصر. فمن 
المصري  الثقافي  التراث  أن  المعروف 
كل  أن  فنجد  للنظر،  الفٍت  بشكٍل  متنوٌع 
المميز،  فلكلورها  لها  مصر  في  منطقة 
والفلكلور  القناة  خط  في  السمسمية  فنجد 
البدوي في صحراء سيناء شرق مصر، 
الصوفي  فلكلورها  لها  الدلتا  نجد  كما 
التراث  يوجد  وأيضاً  بالتنورة،  ممزوجاً 
إلى  مصر،  جنوب  الصعيدي  الفلكلوري 
جانب تراث الكف في أسوان، والفلكلور 

النوبي المميز بلغتيه الفاديكي والكنزي .
ولفت الرمالي إلى أن مركز جذور تأسس 
للحفاظ علي هذا الفلكلور المنتشر في كل 
أنحاء مصر، وبالفعل تم تشكيل عده فرق 
من كل أنحاء مصر للحفاظ علي التراث من 
االندثار ومحاوله توريثه لألجيال القادمة. 
كبداية مع  للتعاون  أنه يسعى  إلى  وأشار 
اإلعالمي والكاتب الكردي محمد أرسالن 
بفلكلورها  مصر  بين  ثقافٍي  تبادٍل  لعمِل 
من  الكردي  والفلكلور  جهة  من  المميز 

جهة أخرى .

غضب الفرات وإغالق منافذ سد الفرات

عمليات  غرفة  باسم  المتحدثة  قالت 
أحمد"  شيخ  جيهان  الفرات"  "غضب 
الديمقراطية تمكنت من  إن قوات سوريا 
الكبيرة،  السويدية  قرية  على  السيطرة 
سد  إلى  التنظيم  منافذ  جميع  وأغلقت 
يقاتل  "داعش  ايضاً:  مضيفةً  الفرات". 
إننا  حتى  هزيمته،  اقتربت  كلما  بشراسة 
نتوقع أن يلجأ إلى استخدام الناس كدروع 
بشرية إليقاف تقدمنا وخاصةً بعد اقترابنا 

من المدينة"، وفق قولها.
أحمد"  "شيخ  أيضاً  وضحت  كما 
بالقول:"تمكن مقاتلو غرفة عمليات غضب 
الفرات من تحرير قرية السويدية الكبيرة 
أيام،  عدة  استمرت  عنيفٍة  اشتباكاٍت  بعد 
قُتَِل خاللها 85 عنصراً للتنظيم". وذكرت 

أهمية القرية وموقعها االستراتيجي. 
وأكدت المتحدثة باسم غضب الفرات بأن 
الهدف هو تحرير ريف المدينة بالكامل، 

وعزلها ومحاصرتها من جميع الجهات، 
مخططاتنا  ستكون  الهدف  هذا  وحسب 

العسكرية ضمن جدول زمني.
اسبوع من  قبل  أعلنت  قد  الحملة  وكانت 

تبلغ  بمساحة  قرية   236 على  سيطرتها 
غضب  عملية  بدء  منذ  كم2،   3200
تنظيم  من  الرقة  مدينة  لتحرير  الفرات 

الدولة اإلسالمية (داعش).

 المجموعات المتطرفة تنقلب على ركيزتها )جفش(اإلرهابية في الشمال السوري

في  المتطرفة  الشام  احرار  قالت حركة   
فصائل  ستة  إن  الخميس،  يوم  لها،  بيان 
غرب  شمال  في  إليها  انضمت  أخرى 
سوريا، إثر تعرض هذه الفصائل لهجوم 
كبير من جانب ما يسمى جبهة فتح الشام 

(النصرة) اإلرهابية.
وكانت (جفش) اإلرهابية قد شنت هجوماً 
على عدٍد من مواقع الفصائل المتطرفة في 
الشمال الغربي من مدينة حلب  وفي مدينة 
بالتآمر  إياها  متهمة  األسبوع،  هذا  إدلب 

عليها خالل مؤتمر استانا.
هذا وتستمر القتال بين الفصائل االرهابية 
المدعومة  واالخرى  انقرة  من  المدعومة 
نزوح  إلى  أدى  وهذا  الرياض،  من 
جراء  مناطقهم  من  المدنيين  من  األالف 
المجموعات  هذه  بين  االشتباكات  هذه 

المتطرفة. 

تركيا تتراجع عن مواقفها بشأن األسد
مواقفها  عن  تركيا  تراجع  تصدر 
بخصوص رحيل األسد، وتعزيز روسيا 
لقواتها في سوريا عناوين الصحف، وفي 
هذا السياق كتبت صحيفة القدس العربي 
تحت عنوان ”تركيا: األسد مسؤول عن 
اإلصرارعلى رحيله  ولكن  معاناة شعبه 
نائب  ”اعتبر  وقالت  واقعيا“  يعد  لم 
شيمشك،  محمد  التركي  الوزراء  رئيس 
»غير  من  سيكون  أنه  الجمعة،  أمس 
الواقعي« أن تصر تركيا على حل النزاع 
في سوريا من دون الرئيس بشار األسد 
لفترة طويلة تطالب برحيله،  الذي ظلت 
وقال شيمشك »في ما يتعلق بموقفنا من 
السوري  الشعب  معاناة  أن  نعتقد  األسد، 
مسؤوليتها  يتحمل  بوضوح…  والمآسي 

األسد بشكل كامل«“.

مئات األسر النازحة تعود الى مساكنها في الموصل

هربت  التي  األسر  من  المئات  غادرت 
الماضي مخيمات  العام  الموصل في  من 
النازحين عائدة الى المدينة في أكبر موجة 
عودة تشهدها الموصل الى اآلن، حسبما 

قال مسؤولون عراقيون.
فترة  منذ  أكملت  العراقية  القوات  وكانت 
قصيرة عملية استعادة الجانب الشرقي من 
الموصل الذي هرب منه عشرات اآلالف 
من السكان منذ الـ 17 من تشرين االول / 
اكتوبر الماضي، موعد بدء عملية استعادة 
الموصل من ايدي مسلحي تنظيم "الدولة 

االسالمية."
 180 من  اكثر  إن  المتحدة  األمم  وتقول 
من  النزوح  على  اجبروا  شخص  الف 
الموصل منذ بدء الهجوم، ولكن 22 الفا 
من هؤالء على االقل عادوا الى مساكنهم 

فيها في اآلونة االخيرة.
وتنظم السلطات العراقية رحالت إلعادة 
النازحين من مخيمي الخازر وحسن شام، 

وذلك مرتين في االسبوع.
ونقالً عن وكالة فرانس برس لألنباء أن 
أحد المسؤولين المحليين في مخيم الخازر 
الواقع جنوب شرق الموصل قال: "نقوم 
اآلن بإعادة 500 أسرة - اي نحو 2700 
(في  المحررة  مساكنهم  إلى   - شخص 

الموصل).
واضاف المسؤول "هذه اكبر موجة" وقال 
العادة  وفرت  االقل  على  حافلة   50 إن 

النازحين وممتلكاتهم الى الموصل.

شجار بين نائبات تركيات حول التعديالت الدستورية

الخميس  التركي يوم أمس  البرلمان  شهد 
في  التركيات  النائبات  بين  مشاجرات 
محاولة  عقب  وذلك  التركي،  البرلمان 
التركية  والتنمية  العدالة  حزب  من  نائب 
إنهاء احتجاج النائبة المستقلة إيلين نازلي 

كايا، بسبب التعديالت الدستورية.
البرلمان  في  المستقلة  النائبة  وكانت 
التركي أيلين نازلي كايا قد قامت بتكبيل 
البرلمان  في  المتحدثين  منبر  على  يدها 
إقرار  على  منها  احتجاجاً  التركي، 
من  توسع  التي  الدستورية  التعديالت 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  صالحيات 

أردوغان.
العدالة  حزب  نواب  أحد  محاولة  وعند 
والتنمية التركية إنهاء احتجاج إيلين نازلي 
التركيات  النائبات  بين  اندلع شجار  كايا، 

في البرلمان.
وقال نواب من أحزاب أخرى إن إحدى 
النائبات فقدت ذراعها االصطناعية خالل 

تريزا ماي تعد بإصدار "كتاب أبيض" يشرح سياسة 
الخروج من االتحاد األوروبي

الحكومة  إن  ماي،  تريزا   ، البريطانية  الوزراء  رئيسة  قالت 
ستصيغ خطط سياسة الخروج من االتحاد األوروبي في وثيقة 

حكومية رسمية (كتاب أبيض).
جاء كالم ماي في سياق جدل أثناء ردها على أسئلة في جلسة 

المساءلة األسبوعية في مجلس العموم.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إنها تدرك أن ثمة رغبة في 
رؤية "كتاب أبيض" (ورقة بيضاء) يشرح "خطتها الجريئة".

يشرح  دليل  أو  حكومية  وثيقة  هو  عادة،  األبيض،  والكتاب 
سياسة حكومية إزاء قضية محددة ويوضح أسسها وقد تتضمن 

مقترحات لتشريعات مستقبلية في البرلمان.
وقد انضمت مجموعة من النواب المحافظين إلى نواب حزب 

العمال في توجيه األسئلة لرئيسة الوزراء بشأن هذه الخطوة.
كوربن،  جيرمي  والمعارضة،  العمال  حزب  زعيم  وطالب 
الوزراء  إن رئيسة  قائال  الحكومية،  الورقة  بتحديد موعد نشر 
تهدد بتحويل االقتصاد البريطاني إلى اقتصاد قائم على "قاعدة 

المساومة".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه يجب أن 
يصوت النواب على قرار: هل يمكن للحكومة البدء في إجراءات 

الخروج من االتحاد األوروبي (بريكزيت).
وقد دعا أكثر من خمسة نواب محافظين، بينهم وزراء سابقون، 
إلى كتاب أبيض بشأن إجراءات الخروج من االتحاد األوروبي، 

ينشر خالل األيام المقبلة.

عن األماكن المقدسة في كردستان "معبد اللش"

يعتبر معبد اللش واحداً من أهم المواقع االثرية 
االيزيدين  والكرد  عامة  الكرد  لدى  والمقدسة 
في  شنكال   منطقة  في   المعبد  يقع  خاصة، 
جبلي  وادٍي  في  يقع  حيث  كردستان،  باشوري 
جهة  فمن  الثالث  جهاته  من  الجبال  به  تحيط 
جبل  الشمال  جهة  ومن  مشتي،  جبل  الجنوب 
يبلغ  حزرتي،  جبل  الغرب  جهة  ومن  ارفات، 
عن  م)   3000) حوالي  الجبال  هذه  ارتفاع 
مدينة  عن  المعبد  ويبعد  البحر،  سطح  مستوى 

دهوك حوالي (53 كم ).
اآلراء  وهذه  اللش،  تسمية  حول  اآلراء  كثرت 
عدم  بسبب  وتاريخية  علمية،  أدلة  إلى  تستند  لم 
وجود دراسات، وتنقيبات أثرية علمية عن معبد 
والفترة  أسمه،  ومعنى  تاريخه،  لمعرفة  اللش 

التي يعود إليها.
اللش  معبد  أسم   أن  سليمان،  خدر  بير  يقول   
يرجع إلى أسم قريٍة تقع بالقرب من مكان المعبد 
كلمة  إن  البعض  يفسر  بينما   ، نينوى  سهل  في 
اللش  مكونة من مقطعين األول ( الل ) بمعنـى 
( ابـكم ) والمقطع الثانـي (لش) بمعنـى ( اصم)، 
فيكون المعنى (الصامت ،المكان الهادئ)، وذلك 
ال  إن  عليـه  يدخل  من  فكل  مقدس  المكان  لكون 

يتكلم بل يدعي ربه، ويصلي بصمت .
من  مكون  اللش   معنى  إن  إلى  أخرون  ويشير 
والمقطع  (عند)،  بمعنى  (ال)  األول  مقطعين 
يكون  وبذلك  (الجسم)،  بمعنى  لش)   ) الثاني 
المعنى عند وجود الجسم أو قرب الجسم او عند 

وجود الهيكل "هيكل شيخ آدي".
ويقول الكاتب أحمدي فان كلمة اللش مكونة من 
الثاني (  مقطعين االول (أيل) السامي، والمقطع 
من  جاء  قد  االسم  يكون  وبهذا  الفينيقي،   ( أيش 

اسـم االله(ئاشا) إله األرض عند اآلريين .
تسمية  إن  هو  الحقيقة  إلى  األقرب  والرأي   
الكوتية والتي تعني(  اللش جاءت من ( الكش) 
السومرية  الكش  مدينة  تعد  وهنا  النور،الحياة)، 
المدن بعد مدينة أوروك وأور وتسميتها  أقد  من 
قريبة من تسمية المعبد، ومن التسميات األخرى 
 ( mergeh) لهذا المعبد، واألماكن المحيطة به
والتي جاءت من ( ميهر )، والتي تعني الشمس، 
و( كه ) التي تعني موطن، ومكان، وبهذا تكون 

المعنى موطن الشمسانيين. 
الدينية االيزيدية،  وحسب ما جاء في النصوص 
حيث  األرض  خميرة  تعني  اللش  تسمية  فان 
بعد  السائلة  حالتها  في  البداية  في  األرض  كانت 

ان انزل هللا فيها اللش.

الوصف العام:

يعد معبد اللش من أقدس األماكن عند االيزيديين 
الذي تقام فيه الطقوس الدينية، واالعياد ، والحج، 
تحدث  التي  الكبيرة  المشاكل  لحل  مكاناً  ويعتبر 

بين الناس.
تاريخ  حول  دقيقة  ابحاث  األن  حتى  يوجد  ال 
وتنقيبات  دراسات،  اجراء  لعدم  ذلك  المعبد، 

اثرية علمية في معبد اللش.
المعبد  تاريخ  حول  كثيرة  وكتابات  أراء  هناك   

لكنها فيها الكثير من الغلط والخطأ.
معبداً  اللش  معبد  إن  هو  قبوالً  األكثر  الرأي 

وغرفة  البناء  اسلوب  خالل  من  وذلك  ميثرائياً 
في  بكثرة  تشعل  التي  والنار  الزيت،  جرار 
المعبد، باإلضافة إلى الرأي الذي يقول ان المعبد 

كان في االصل زرادشتياً.
في  المحفورة  الكهوف  إن  الكتاب،  أحد  يقول 
كان  وأنه  األساس،  المعبد  هي  الجبل  حجارة 
إن  وبعد  الميالد،  قبل  األول  القرن  في  موجوداً 
مما  صغيراً  المعبد  أصبح  السكان  عدد  ازداد 

دفعهم إلى بناء مباٍن فوق الكهوف.
نظريات  مجرد  تعتبر  األراء  هذه  جميع  لكن 
األثرية،  التنقيبات  خالل  من  تبرهن  أن  إلى 

والدراسات التي قد تحدث في المستقبل.
والحجارة  والجبس،  الحجارة،  من  مبنٌي  المعبد 
والمتوسط،  الصغير،  فمنها  متفاوتة  احجاٍم  ذات 
بالحجارة  مبلطة  المعبد  وارضية  والكبير، 

المرصوفة،
مساحة  تضيق  الجبل  إلى  المرء  دخول  وعند   
حيث  مختلف،  مكان  في  نفسه  فيرى  السماء، 
يخيم الصمت على المكان، وشموخ رؤوس قباب 

المصلحين وأولياء االيزيدية، 
 أقسام المعبد
مكان المالئكة

وهو  المالئكة  فيه  استقر  موقع  أول  اللش  معبد 
الميثولوجيا  حسب  ذلك  الكون،  خميرة  بمثابة 
المدونة  المقدسة  الدينية  ونصوصهم  االيزيدية 
باللغة الكردية حيث يشير أحد النصوص الدينية 

إليه (وجعل من اللش االساس).
يأخذنا  الداخلية  المعبد  اروقة وازقة  في  التجوال 
إلى أعماق التاريخ ويحكي عراقة هذا الجبل وكم 

من مراحل وعصور قد مرت عليه.
هذا  تاريخ  كتبوا  الذين  والكتاب  الرحالة  أغلب 
أصله  عن  التفسيرات  من  الكثير  قدموا  المعبد 
الرقيب  عبد  االثاري  الباحث  فنجد  واساسه، 
في  قائم  موقع  اقدم  بأنه  المعبد  يصف  يوسف 
االلف  إلى  تاريخه  يرجع  حيث  كردستان 
والديانة  للتراث  امتداد  وهو  الميالد،  قبل  الثاني 
في  ومنتشرة  قائمة  كانت  التي  الميثرائية 
الى  القول  هذا  في  الباحث  ويستند  كردستان.. 
وجود العديد من رموز الديانة الميثرائية فيه كما 
ان هذا القول يؤكده بعض الباحثين االيزيديين إذ 
يعدون الديانة االيزيدية امتدادا للديانة الميثرائية 
كونها تتكون من اعراق وتقاليد دينية شبيهة بما 

كانت موجودة في الديانة الميثرائية.
المؤدي  الوادي  مدخل  وعند  الطريق  يمين  إلى 
إلى المعبد يوجد ممر مائي (pıra enzel) الذي 
مراسيم  ينهي  ايزيدي  شخص  كل  عليه  يعبر 
الرئيس  المبعد  مدخل  للمعبد،وعند  زيارته 
وبمقاسات  الشكل  مربعة  حجارة  من  المبني 
أمتار  أربعة  من  أكثر  إلى  جدار  يرتفع  متقاربة 
وإلى  الزان  خشب  من  مصنوعة  كبيرة  وبوابة 
حيث  الرئيس،  المعبد  باب  من  األيمن  الجانب 
والتي  السوداء  الحية  تعلو صورة  المعبد  مدخل 
لميزبوتاميا،  القديمة  الميثولوجيا  في  مكانتها  لها 
ويقدسها االيزيديون معتقدين بأنها أنقذت البشرية 
سفينة  اصاب  الذي  الثقب  في  نفسها  لفت  عندما 
الطوفان..  إثناء  بصخرة  اصطدمت  عندما  نوح 
ولهذا السبب نرى إن للحية السوداء في الموروث 
في  موجودة  فهي  كبيرة  مكانة  االيزيدي  الديني 

ومزاراتهم  األخرى  الصغيرة  معابدهم  أغلب 
المختلفة.

بأرضية  واسع  أيواٍن  ينبسط  المعبد  باب  أمام 
وبمقاسات  الحالن  بالحجر  رصفها  تم  مفتوحة 
بابا شيخ  اليمين موقع أو ( دكة –  واحدة، وإلى 
لأليزيدية حيث يجلس  الديني  الروحي  الزعيم   -
عنده في األعياد التي تقام في اللش وهو يستقبل 
الذي  جاويش  بابا  مقام  اليسار  إلى  ثم  زائريه) 

يقوم بمقام اإلرشاد الديني في المعبد. 
مدخل وأيوان المعبد تتوسطه سبعة أعمدة مبنية 
حيث  امتار  خمسة  وبارتفاع  الجبلي  الحجر  من 
يمثل كل عمود، واحدا من المالئكة السبعة، في 
االيزيدية،  الديانة  في  للمالئكة  القداسة  تسلسل 
تسمى  ماء  بركة  تقع  المدخل  عن  بعيداً  وليس 
(بركة ناسر دين – احد اولياء االيزيدية) وحول 
كل عمود يمكن للزائر أن يشد قطعة قماش ويفك 
عقدة اخرى، داللة على أن تفتح واحدة من العقد 

ألخرين يتمنون ذلك.
(قناديل)  تتوزع مواقع عدة  المدخل  على جانبي 
اليوم  (وهو  األسبوع  أيام  من  أربعاء  كل  تشعل 
كما  ئادي  الشيخ  قبر  ثم  االيزيدية)  لدى  المقدس 
يعرفه االيزيدية (الشيخ عدي بن مسافر الهكاري 
الكوردي المصلح الديني الرئيس لاليزيدية وهو 
في  الجديدة  المقررات  من  العديد  وضع  الذي 
الماء  وعين  الزوايا  تتشعب  ثم  االيزيدية  الديانة 
الذي يصب في مجرى رئيس داخل كهف عميق 

ينزل إليه الشخص لسبع درجات بنحو مترين.
المعبد  في  موقع  أقدم  يقع  األعلى  الجانب  وإلى 
كان  حيث  الدنان)  خل   – نا  ده  بـ(خانا  يعرف 
فيه،  يحفظ  القناديل  اشعال  في  المستخدم  الزيت 
ويعود  موجوداً  القناديل  هذه  من  بعض  واليزال 
القائمين  بحسب  سنة  ثالثمائة  من  الكثر  تاريخه 

على العبد.
عالمات ورموز قديمة

معبد اللش طراز فني نادر في العمارة والبناء، 
خاصة  القديمة   الشرقية  الفنون  فيه  يمتزج 
المرتبط بالتراث الكردي من حيث البناء الواسع، 
فضالً عن وجود بقايا عالمات ورموز قديمة جداً 
الميالد وهي مرسومة  قبل  األولى  للقرون  تعود 
(عين  مالحظتها  ويمكن  الخارجي  الجدار  على 
ال  أخرى  عالمات  المفتوحة،  الحلقة  الشمس، 

يمكن مالحظتها إال بالتمعن فيها جيداً).
الجبلي  الوادي  جانبي  على  تنتشر  ذلك  وإلى 
ولكل  االيزيدية  ألولياء  عديدة  ومزارات  قباب 
واحدة حجمها الخاص من البناء مع شكل موحد 
فبعضها مخرطوية تضم أثني عشر مفصالً داللة 
على عدد أشهر السنة في حين تستند أخرى إلى 
وهي  األربع،  الجهات  على  داللة  مربعة  قاعدة 
في  مقدسة  مكانة  من  لها  لما  الشمس  نحو  تتجه 
األطراف  في  تنتشر  كما  االيزيدية،  الديانة 
المساطب والمواقع التي يجلس عليها الزائرون، 

متوزعة بين كل زاوية وخطوة باتجاه القناديل.
بمهمة  المعبد  في  يعمل  الذي  جاويش  بابا  يقول 
أكثر  هناك  إن  الديني واألشراف عليه،  االرشاد 
 (çira – القناديل) من 365 موقعاً يتم فيه اشعال

مساء كل يوم أربعاء.
قبة  أبرزها  كبيرة  قباب  ست  اللش  في  ويوجد 
مزار شيخ عادي، شيخ شمس، شيخو بكر وكانيا 

مقدسا  ومقاماً  موقعاً  أربعين  من  وأكثر  سبي، 
ألوليائنا العظام، ولكل واحد موقعه ومقامه لدى 
بأنه(  المكان  جاويش  بابا  ويصف  االيزيدية"، 
فيه  النفس  تشعر  حيث  المعمورة  في  له  المثيل 

باالطمئنان والرهبة ألنه مقدس في كل شيء)
وفي ليلة الثالثاء واألربعاء بداية كل سنة جديدة 
يتم  حيث  الضياء  من  شعلة  إلى  المعبد  يتحول 
إشعال قناديل بعدد أيام السنة داللة على استقبال 

االيزيدية للسنة الجديدة بالنور".
عين الماء المقدسة

الذي  الجبلي  الوادي  من  األخر  الجانب  إلى 
باتجاه  ارتفاع  في  متر  من خمسمائة  يمتد ألكثر 
نرى  الشرق  من  يبدأ  الذي  مدخله  حيث  الغرب 
في  موقع  اقدس  يعد  الذي  سبي)  (كانيا  موقع 
حوض  في  تنزل  صاف  ماء  بركة  وهي  المعبد 
عبر مدخل بوابة العين وعلى اليمين منها موقع 
على  يتوجب  وهنا  عليها،  يشرف  الذي  السادن 
في  عليه  الماء  يرش  أن  ايزيدي  شخص  كل 
زيارة  لهم  يسبق  لم  الذين  خاصة  المكان  هذا 
لدى  الموجود  التعميد  بمثابة  األمر  المعبد، وهذا 

المسيحية. 
قبة الشيخ شمس

للديانة  الرئيسين  األولياء  من  شمس  الشيخ   

من  ألكثر  السماء  إلى  ترتفع  القبة  االيزيدية، 
يقال  وكهف  صغير  مرقد  وتحتها  أمتار  عشرة 

عنه انه كهف(صخري جن).
تنتشر على جانبي الوادي الجبلي اشجار البلوط 
و الزيتون والتوت التي يرجع عمر بعضها إلى 
الخضرة  الحبة  اشجار  عن  فضال  السنين  مئات 
لتعطي  الزاهية  بالوانها  الربيع  في  تمتزج  كلها 

للزائر لوحة فنية نادرة.
ببلوغرافيا  الذي عد  داوود ختاري  الكاتب  يقول 
كان  للمعبد  الباحثين  إن وصف  اللش  معبد  عن 
شيئا مثيرا، ألن كل واحد منهم كان يركز على 

شكل أو جانب أو موقع منه.
وفي كتابه "معبد اللش" الصادر باللغة الكردية 
يشير الكتاب واالعالمي االيزيدي حسو هورامي 
لاليزيدية  دينيا  معبدا  كان  اللش  معبد  إن  إلى 
إليه  قبل مجيء الشيخ عدي بن مسافر الهكاري 
ألن فيه مواقع لشخصيات تاريخية تعود ألزمنة 

قديمة لها مكانة في الموروث الديني االيزيدي.
إلى  اللش  في  الموجودة  الكهوف  أبرز  وعن 
ثمانية أبرزها كهف (مير براهيم،جنا، جلخانى، 

هسن جناري  ئومرخاال).
لاليزيدية  قديم  لتاريخ  تعود  االسماء  هذه  وكل   

قبل أكثرمن ألفي سنة.
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الخالدون الوطنية فطرة .... ال تحتاج إلى عقٍل مبدع!
نعيم كوباني  )نعوو(

ال  قد  أو  ببالك  يخطر  مكان  كل  في 
في  شارع  كل  في  تراه،  ببالك  يخطر 
كل  وفي  مناسبة  كل  في  زاوية  كل 
تراه،  شهيٍد  كل  مراسيم  وفي  مسيرة 
ينظم الصفوف تارةً، ويردد الشعارات 
تارةً أخرى، ويقطع الطريق مشياً على 
األقدام من كوباني حتى مقبرة الشهيدة 
دجلة، إنه السيد نعيم - هذا ما ناداه به 
األمن السوري عندما اعتقلته في عام 
الشخصية  نعو  هفال  وهو   -2004
الكبير  يعرفه  الذي  البسيطة  الكوبانية 

قبل الصغير، والمتعلم قبل الجاهل.
قبل  ما  إلى  الذاكرة  بِنَا  عادت  ولو 
جميع  إن  سنرى  كوباني،  حرب 
الذي  "نعو"  يعرفون  كوباني  أهالي 
الواقعة  طفشو  قريته  من  يخرج  كان 
وينزل  صباح  كل  كوباني  جنوب 
القادم  الباص  مع  المدينة  قلب  إلى 
الباص  ركاب  جميع  وكان  حلب،  من 
(هل  المعروفة  بجملته  نعو  يعرفون 
أم  عاقل  أنت  هل  الجنون،  حبة  أكلت 
يمتعض  كان  القليل  البعض  مجنون) 

الغالبة  األغلبية  ولكن  أسلوبه،  من 
كانت تحبه، وتستلذ أسلوبه البسيط في 
أو  حلب  إلى  المسافر  سواء  التعامل 

القادم منه يراه.
المدرسة  تالميذ  بين  تراه  تفتأ  ما  أو 
المرشد  بدور  يقوم  حيث  المنصرفين 
و  هنا  النصيحة  يصدر  اإلداري  أو 
هناك، وفي كل المكاتب الخاصة لكافة 
عليهم  يمُر  تراه  االجتماعية  الشرائح 

ويلقي تحية الصباح أو المساء.
أو  سيجارةٌ  لربما  يطلبه  كان  ما  جلَّ   
الغالبية  وكذلك  السالم،  بإلقاء  يكتفي 
الرسمية  كوباني  حفالت  من  العظمى 
"نعو"  ترى  واألعراس  والخاصة 
إياها،  ومنظماً  الحفلة  في  لك  مشاركاً 
ويقدم الخدمات وينظم األطفال، أراهن 
نعو  يعرفون  كوباني   أطفال  كل  إن 
تزال  وال  المناسبات،  في  ويخشونه 
المستخرجة  من صورنا  الباقية  البقية 
وأشرطة  منازلنا،  أنقاض  تحت  من 
كوباني  أهالي  جميع  لحفالت  الفيديو 
زاخرةً  األعراس  في صاالت  المقامة 

عشقه للحرية وإيمانه باالقضيّة 
أوصاله إلى مرتبة الّشهادة

ولد المناضل محمد محمود طحلو في قرية البشيرية 
التابعة لمدينة تربه سبيه في 22-8-1995,نشأ ضمن 
عائلة وطنية كردستانية مكونة من سبعة أوالد وهو 
مدرسة  في  االبتدائية  درس  العائلة.  في  الثالث  الولد 
القرية وأكمل االعدادية في تربسبيه  ولكنه لم يكملها، 
سنه  صغر  ,ورغم  ألسرته  المادية  األوضاع  بسبب 
بين  يعرف  ،كان  والده  مع  اإلعالة  مسؤولية  تحمل 
في  ,أما  للجميع  والمحب  الوفي  بالمخلص  أصدقائه 
للقيود  والرافض  الشقي  بالطفل  دوماً  فيعرف  البيت 
ُملماً  كان  وتحركاته،  قراراته  جميع  في  طليقاً  وكان 
بتربية الطيور مثل الحمام والعصافير وتميز بروحه 
الفدائية والمرحة، وكان دائما ذو نظرة متفائلة بالحياة، 
وكان دائماً يمد العون التي تمتد إلى رفاقه في جميع 
األعمال ،كما تميز بحبه للتنظيم واالنضباط في عمله 
السورية  الثورة  اندالع  عند  اليومية.  حياته  وخالل 
المناضل   كان  أفا  روج  إلى  وامتدادها   2011 عام 
بوطان عكيد  الحركي  , واسمه  محمد محمود طحلو 
حماية  وحدات  بصفوف  االلتحاق   إلى  السباقين  من 
الشعب منذ تأسيسها ,لتلبية الواجب الوطني واإلنساني 
في حماية أرضه وشعبه، وكان في كل تدريب يتلقاه 
من رفاقه ينقل ما تعلَّم  إلى أفراد عائلته مما ساهم في 
بث أفكار الحركة ضمن عائلته وإدخال روح الوطنية 
والدفاع عن الحقوق والوطن واالنسانية في ثورة روج 
آفا، وعاهد المناضل عكيد نفسه وأصدقاءه على تحرير 
كل شبرمن روج أفا من دنس الدواعش، فشارك في 
الكثير من معارك التحرير ضد الهجمات اإلرهابية، 
عام  كانيه  سريه  مدينة   تحرير  معارك  في  فشارك 
2013اثناء هجمات جبهة النصرة على المدينة للمرة 
األولى  منتصف تشرين الثاني 2012، والثانية التي 
كانت في شهر كانون الثاني لعام 2013، كما وكانت 
حميس  تل  مقاومة  في  وفعالة  واضحة  مشاركة  له 
البلدة، وكذلك حمالت  بنهاية 2014، وحملة تحرير 
تحرير كل من تل براك وجزعة وقرية حداد وتحرير 
مدينة تربه سبيه بتاريخ 1 أذار/مارس 2013 من بقايا 

النظام البعثي.
  شارك المناضل عكيد في الكثير من جبهات القتال، 
بمتابعة  أصدقاءه  به  عاهد  الذي  عهده  على  وبقي 
دماءهم   رووا  التي  المناطق  تحرير  حتى  مسيرتهم 
في  أصيب  حتى  والقتال  الدفاع  في  واستمر  فيها,  
وبسالة،   شجاعة  بكل  قتاله  أثناء  حميس  تل  منطقة 
تمتد  التي  واليد  للقيود،  والرافض  الحر  الطفل  وكان 

دائماً ألصدقائه.
وأشار المقاتل في وحدات حماية الشعب وهو صديق 
للمناضل عكيد (لم يكن يتعب أو يضعف في جبهات 
درب  متابعة  على  إصراراً  يزداد  كان  بل  القتال، 
كمقاتل  عاتقه  على  الملقاة  بمهامه  ويقوم  المناضلين 

محترف وصديق درب تميز بالفدائية.)
كان المناضل البطل ذا إرادة قوية وقلب كبير ومعنويات 
عظيمة ، ولم يكن يريد العيش الذليل والعبودية ألي 
جمعاء.  لإلنسانية  مناضالً  يصبح  أن  وأراد  إنسان, 
من  اقتبسها  التي  للقيود  والرافض  الحر  الطفل  فكان 
تلك الطيور التي أحبها، وأثناء اصابته البليغة في تل 

حميس فقد حياته في27 /2015/2    
المناضل  تربه سبيه جثمان  مدينة  اهالي  استقبل  وقد 
بوطان عكيد استقباال مهيبا يليق ببطوالته وتضحياته 

وعشقه للحرية التي أوصلته إلى مرتبة الشهادة. 
ووري  جثمانه الثرى في مقبرة الشهيد دلشير بقرية 
دوكر بموكب مهيب من قبل األهالي لكي يتم تجديد 
عهد السير على دماء الشهداء من قبل أصدقائه وعائلته 
التي أصبحت عضواً فعاالً في مؤسسة عوائل الشهداء 

بمدينة تربسبية.
وثيقة الشهادة: 

االسم الحركي: بوطان عكيد
  االسم الحقيقي: محمد محمود طحلو

اسم األب: محمود طحلو
محل وتاريخ الوالدة: 1995/8/22 تربه سبيه

تاريخ االنضمام: 2012 
محل وتاريخ االستشهاد: 2/27/ 2017 بـ (تل حميس)

مقاومة كوباني باتت مثاالً 
للحرية والديمقراطية 

أكَّد اتحاد شبيبة روج آفا بأن االنتصار 
ناجماً  كان  كوباني  في  تحقق  الذي 
عن حقيقة الشبيبة الثورية، وأنه أعيد 
جديد  من  الحرة  الشبيبة  هوية  ترسيخ 

في كوباني.
جاء هذا في بياناً  أصدره اتحاد شبيبة 
السنوية  الذكرى  بمناسبة  آفا  روج 

لتحرير مقاطعة كوباني.
البيان بأن  وأشار شبيبة روج آفا  في 
مقاومة كوباني باتت مثاالً للديمقراطية 
لشعوب  بالنسبة  والمساواة  والحرية 
سوريا  مكونات  لكل  و  كردستان، 
وجاء  والعالم،  األوسط  والشرق 
رمزاً  باتت  كوباني  إن   " البيان  في 

لالنتصار واالنتقام التاريخي".
ولفت اتحاد شبيبة روج آفا االنتباه إلى 

دور الشبيبة في مقاومة كوباني بالقول: 
" في كوباني كانت الحرب بين الحياة 
والنور  والفناء،  الوجود  والموت، 
شبيبة كردستان  قرار  ولكن  والظالم، 
في  تحولت  التي  فالثورة  كان حاسماً، 
جوهرها إلى ثورة الشبيبة الحرة، لن 

تتراجع".
كوباني  إن  البيان"  في  جاء  كذلك 
القرار  وبهذا  االنتصار،  قرار  باتت 
شبيبة  وخاصة  كردستان  شبيبة  توجه 
باكور إلى كوباني بروح معنوية عالية 
وحماٍس كبير، وبطليعة ريناس، جيان 
وكريال، كتبت الشبيبة مالحم البطولة 
والفداء، والذي انتصر في كوباني هي 
والمرحلية،  المحاربة  الشبيبة  حقيقة 
وخاصة شبيبة باكور كردستان الذين لم 
توقف الحدود المصطنعة التي صنعها 
وأبدوا  واندفاعهم  حماسهم  االستعمار 
القضاء  من  وتمكنوا  عظيمة  مقاومة 
على األعداء، ففي كوباني أعيد ترسيخ 

الهوية الحرة للشبيبة“.
وفي نهاية البيان ناشد اتحاد شبيبة روج 
وتبني  المقاومة  هذه  بتبني  الشبيبة  آفا 
سوريا،  لشمال  الديمقراطية  الفدرالية 

واالنخراط ضمن صفوف الثورة.

 قامشلو- بلدية الحي الغربي تعمل على إنشاء 
ثالث ساحات

في  المرورية  الحركة  تسهيل  بهدف   
األحياء  بلدية  أنشأت  الكورنيش،  حي 

الغربية في قامشلو ثالث ساحات.
في  إنشاءها  يتم  الساحات  وهذه 
يتم  األولى  للحي،  الرئيسية  الشوارع 
إنشاءها  في شارع الشهداء الذي يتفرع 
منه 4 طرق، والساحة الثانية موجودة 
على نفس الشارع وتقع على مقربة من 

الساحة األولى.
الثالثة، والتي سميت باسم  أما الساحة 
”ساحة شهداء تل براك“ فيتم إنشاءها 

في منطقة حلكو.
المشترك  الرئيس  أكد  الصدد  وبهذا 
الغربية  األحياء  في  الشعب  لبلدية 
قرطميني  فرحان  قامشلو  لمدينة 
الطرق  فتح  هو  األساسي  هدفهم  أن 
من  جداً  هام  الساحات  "إنشاء  وقال: 

المواطنين  مرور  حركة  تسهيل  أجل 
والسيارات، وبذلك سيتم قطع الطريق 

أمام الحوادث المرورية أيضاً ".
ولفت قرطميني في ختام حديثه لوكالة 
الطرق  صيانة  أن  إلى  هاوار  أنباء 

مخططاتهم  في  هي  الساحات  وإنشاء 
للسنة الجديدة، وأشار أنهم بدأوا بالعمل 
وفق المخطط، وقال: "امكانياتنا قليلة 
كافة  لحل  ذلك  رغم  نسعى  ولكننا 

المشاكل".

بوجود نعو ال سيما مع األعراس.
إن نعو بشخصيته المحبوبة االجتماعية 
االجتماعي  الواقع  نبض  من  المنبعثة 
جميع  ريادته  وبسبب  كوباني،  في 
من  كان  كوباني،  وأحداث  مناسبات 
الطليعة  بين  مكانه  يأخذ  أن  الطبيعي 
في  باالنتفاضة  قامت  التي  الريادية 
المراكز  حرق  فيها  وتم  كوباني، 
في  المنطقة  مدير  ومنزل  الحكومية 
عام 2004 على أثر انتفاضة قامشلو، 
وألنه كان من بين الطليعة المؤثرة في 
سلطات  اعتقلته  والشباب،  المجتمع 
الناس  يزال  وال  السوري،  األمن 
منزله  األمن  داهم  كيف  يرددون 
خرج  الذي  نعيم،  بالسيد  له  منادين 
إليهم يرتعب من الخوف، ولكن ذهنية 
في  تميز  تكن  لم  التي  السوري  األمن 
وبين  العاقلين  الناس  بين  االعتقال 
البسيطة،  الطفولية  نعو  بعقلية  هم  من 
وبقي  السجن  إلى  نعو  رمي  تم  لذا 
نعو  خروج  وبعد  أشهر،  عدة  فيها 
َحَدَث  للتعذيِب  وتعرضه  السجن  من 
إلى  لفترٍة  تحوَل  شخصيته،  في  تغيٌر 
طقوسه  يمارس  ال  انطوائي،  شخٍص 
هذا  يخشى  أصبح  أنه  لربما  المعتادة 
له  مألوفاً  كان  الذي  الخارجي  العالم 
"نعو"  ولكن  األيام،  من  مضى  فيما 
رويداً رويداً عاد إلى ممارسة عاداته 

اليومية، ورجعت األجواء حافلةً به. 
المعتادة،  نشاطاته  نعوو  وأستأنف 
في  آفا  روج  ثورة  قامت  وعندما 
المشاركين  من  نعوو  كان  كوباني، 
التي  النشاطات  بكافة  والمحتفلين 
تأسيس  من  المجتمع،  شهدها 
بالمسيرات  القيام  ومن  المؤسسات، 
االحتفاالت،  إلى  واالنضمام 
والمشاركة في مراسيم الشهداء، وألن 
المجتمعي  الشارع  نبض  هو  نعوو 
الحي فقد القى ضالته في ثورة روج 

آفا.

إلى  بكوباني  الحال  وصلت  أن  إلى 
بربرية  هجمة  أشرس  إلى  تعرضها 
الحديث  التاريخ  في  منظمة  ووحشية 
قوى  هاجمتها  عندما  والمعاصر، 
الثالثة  جهاتها  من  الغاشمة  داعش 
والدبابات  األسلحة  أنواع  بأحدث 
والضباط  القناصين  وأبدع  والذخائر، 
من  إليها  توافدوا  الذين  والعسكريين 
الهجوم عليها،  كلِّ حدٍب وصوب في 
القسطنطينية  أبواب  على  وكأنهم 
الناس  جموع  بدأت  وعندما  لفتحها، 
كوباني  مقاطعة  من  للخروج  تتزاحم 
وصغارهم  وأوالدهم  أنفسهم  لحماية 
إلى  وعقالئهم  ومرضاهم  وكبارهم 
أيِة  دوَن  تركيا  النابض  العدو  قلب 

بين جموع  نعوو  كان  بديلة،  خياراٍت 
والرفيقات  الرفاق  من  اإلداريين 
من  الخروج  عدم  إلى  الناس  يدعو 
ما  حصل  وبعدما  والتريث،  كوباني 
القليلة  القلة  مع  نعو  بقي   ،... حصل 
بقوا  الذين  واإلداريين  المدنيين  من 
الخناق على  في كوباني، إال أن اشتد 
بين  تغرق  أن  كادت  التي  كوباني 

أربعة أفواه الكماشة المطبقة عليها.
للمناضلين  مرافقاً  نعو  أصبح   
وحدات  قوات  من  والمناضالت 
حماية المرأة ووحدات حماية الشعب، 
ويستمد  خلفهم  ويتخفى  معهم  يتحرك 
الطاقة والمعنويات منهم، ويبكي يومياً 
في  أبدعت  التي  الالشين  الرفيقة  مع 
الشهداء  جميع  دماء  تنظيف  إتقان 
دفنهم،  وتعطيرهم وحسن  والشهيدات 
في  بقوا  الذين  الرفاق  بعض  ويروى 
األيام  الكثير من  أن في  كوباني كيف 
واألوقات لم يكن غير نعوو يساعدهم 
في دفن الشهداء، وحفر مقابرهم لعدم 
المدينة  في  نساء  وال  رجال  ال  وجود 
حول  كوباني  وملحمة  تساعدهم، 
نعيم إلى هفال نعيم ... يساعد الجميع 
إمكانياته،  قدر  على  الجميع  وبين 
المرافقة  نعيم  وأصبحت صورة هفال 
كانت  التي  التلفازية  المشاهد  ألغلب 
نسيِج  من  جزًء  الداخل،  من  تصور 
التاريخية،  وبطوالتها  كوباني  حرِب 
يذرفون  وجدناهم  األشخاص  من  لكم 
بطولته  على  نعو  ويحسدون  الدموع، 
وجسارته وقيامه بتقديم ما عجز أقوى 
الرجال على تقديمه لكوباني، ويروي 
يخاف  كان  نعو  أن  كيف  الرفاق  بعد 
عندما تقوى أصوات المدافع والقذائف 
وكافة أنواع األسلحة ويسأل الرفاق:( 
ّعم  رفاقنا  هدول   ... هفال   .. هفال 
وعندما  الداعشين؟؟؟)  وال  يضربوا 
رفاقنا  انهم  يخبرونه  الرفاق  كان 
البهجة، وعندما كان  كان يرقص من 
يشعر أنهم الدواعش كان يرتعش من 
لن  يقول  كان  لكنه  والقلق،  الخوف 
أصيب  أن  إلى  كوباني،  من  أخرج 
وأسرع  المرات  إحدى  في  نعو  هفال 
ا زادت من  الكادر الطبي إلنقاذه، َوِممَّ
كوباني  خارج  الشعب  وحب  تمسك 
الصحي،  وضعه  ومتابعة  نعو  لهفال 
إلى أن تحررت كوباني وتدفق الناس 
وعبر  يبق شخص  ولم  إليها  للرجوع 
البطولي  وموقفه  نعو  لهفال  حبه  عن 
من  يتجزأ  ال  جزء  أصبح  والذي 

ملحمة كوباني التاريخية.

بانوراما اآلستانة
هل )اآلستانة( محطّةٌ اجباريةٌ للتوافق الروسي-التركي:

الثالث  في  انعقَد  الذي  اآلستانة  مؤتمُر 
والعشرين من كانون الثاني, هو نتيجةُ 
عن  الُمتقاعِس  الدولّي  المجتمع  عجِز 
ايجاد أّي حٍل للصراع السورّي الُمستمّر 
منذ ستِة أعوام. فعهُد الرئيِس األمريكي 
السياسيّة  بالمطبّاِت  مليئاً  كاَن  أوباما 
التي أغرقْت واستنزفْت جميَع األطراف 
بالوكالة  أو  مباشٍر  بشكٍل  الُمنخرطة 
أّن  لنا  يُرّجُح  ما  السورّي,  الميدان  في 
لعزِل  ضروريّة  حاجةً  تأتي  قد  آستانةَ 
المصالِح الُمتضاربة بين الالعبين, وفي 

مقّدمتهم روسيا-إيران-وتركيا.

السورّي  للملّف  السياسّي  المناَخ  أّن  كما 
تغيَّر, بعَد التقارب التركي الروسّي, الذي 
حقَّق مرونةً ديناميكيّةً في انهاِء ملّف حلَب 
للبلدين  دبلوماسّي  تقّدم  وتحقيق  الشرقيّة, 
قُدماً  تمضي  ُمشتركٍة  ثُنائيٍة  ايجاِد  في 

لتحقيق المصالح المشتركة.
وتحجيِم  لِلَجِم  جيّدةٌ  فُرصةٌ  آستانة  مؤتمُر 
وانهاِء  اإلسالميّة,  العسكريّة  الجماعاِت 
ذلَك  بعَد  تُصبَح  كي  تدريجيّاً,  دورها 
تركيا  قبِل  من  تُداُر  مدنيّة  مؤسساٍت 
آستانة  في  المطلوُب  ُمناصفةً.  وروسيا 
معرفةُ َمن هي الجهاُت العسكريّة القادرةُ 
النظاِم, وهو  الدخول في شراكٍة مع  على 
اإلدارةُ  تأتي  حتى  روسيّاً,  المطلوُب 
ُمعلٍَن  تفاهٍم غيِر  وفَق  الجديدةُ,  األمريكية 

بيَن الطرفين.
آستانة مؤتمُر تشليح ما تبقّى من العسكريين 
وتحجيمهم  الُمعارضة,  على  المحسوبين 
الخضراء,  الباصات  عن  بدائل  وإيجاد 
النهاِء  التالي  الهدَف  ستكوُن  إدلَب  ألّن 
اإلرهاب العسكرّي اإلسالمي في سوريا, 

وذلَك بتوافٍق روسٍي أمريكٍي وتركّي.
ُمناقشاٍت  أيّة  هناَك  تكوَن  لن  سياسيّاً 
اختارْت  وُكرديّاً  سوريا,  في  للحّل  جديّة 
رئاسةُ إقليم كردستان العراق الشخصيّات 
بعَد  الشكلّي,  للحضور  السوريّة  الكرديّة 
تراهم  َمن  ترشيح  اإلقليم  تركيا من  طلِب 

مناسبين لهذا المؤتمر.

حساب  على  الّضعفاء  لقاُء  آستانة 
الّدم السورّي

روسيا تُحاوُل االستقواَء, لتحسيِن مواقعها, 
المسألة  إلى وضِع  أكثَر ِمن كونها تهدُف 
وبالتالي  الحّل,  مساِر  على  السوريّة 
تطّوٍر  أّي  هناَك  يكوَن  لن  بأنه  االعتقاُد 
هذا  في  السورّي  الوضع  صعيِد  على 
في  بالحرب  تمّزقْت  التي  روسيا  اللقاء. 
سوريا, تحاوُل اإلمساَك بهذا اللقاء كورقِة 
إليها اهتماَم أمريكا وأوروبا ,  قّوٍة تجذُب 
إلعادِة االعتباِر إليها كالعٍب دولّي كبير, 
وعلى أمِل بدِء محادثاٍت جاّدٍة معها حوَل 

أوضاعها, وخاصةً مشكلة أوكرانيا.
وأمريكا,  أوروبا  خذلَتها  التي  تركيا, 
إيراَن  مواجهة  في  وحيدةً  وتركتاها 
إلى  يتّجهُ  الداخلّي  ووضُعها  وروسيا, 
نفوذ  وازدياد  ليرتها,  وتراُجِع  الهشاشِة, 
في  الحدودّي  الشريط  منطقِة  في  األكراد 
اإلرهابيّة على  الهجمات  سوريا, وازدياد 
دوُرها  إليها  يرجَع  أن  تريد   , أراضيها 
المؤثُّر, ويجنّبها مزيداً من الخسائر, عبَر 

االستقواء باألطراف اإلقليميّة تجاهَ الغرب 
وأمريكا.

النّظاُم أيضاً محتاٌج إلى اللقاء, ليبقى ضمَن 
اللعبة, ويحفظَ موطيء قدٍم, تحّسباً لما هو 
تتّجهُ  أين  بالّضبط  يعرُف   ال  فهو  ُمقبٌل, 
بِه المقاديُر, وَمن سيُمسُك بدفِّة سفينتِه في 

النهايِة روسيا أم إيران.
التراجع  ظّل  وفي  كذلَك,  المعارضةُ 
السلبّي لها, والتشتّت والفرقة بين الفصائل 
سياساٍت  لطبيعة  الُمحتكمة  العسكريّة 
غربية, باتت ضعيفةً, و مضطّرةً للذهاب 
وجدوُل  أجنداتهُ  ُحجبَت عنهم  مؤتمٍر  إلى 
ولم  وماهيته,  الزمنيّة  ومدتّه  أعماله 
من  الّذهاب  على  الموافقةُ  إالّ  منهُ  يُعَرف 
إلى  السؤاُل:  ليظّل  ُمسبقة,  شروٍط  غيِر 
أّي آستانٍة هُم ذاهبون؟ ولتبقى الكثيُر من 
يمكُن إليراَن وروسيا  ُمعلّقةً: هل  األسئلة 
وتركيا, مع اختالِف مصالح كل منها في 
وَمن  الحّل؟  من  جزءاً  تكوَن  أن  سوريا, 

سيرعى هذا الحّل ويضمنهُ؟
ال  الذيَن  الّضعفاِء  لقاُء  هو  آستانة  لقاُء 
يملكون اآلَن سوى االستقواء بلقائهم غير 
أن  يرّجُح  ما  متينٍة,  أسٍس  على  المبنّي 
كلّهُ  ذلَك  ولألسف  طُرشاٍن,  حواَر  يكوَن 
السوريين  دم  حساب  على  للوقِت  تقطيٌع 

وُمعاناتهم, وعلى حساب تدمير سوريا.

الوطني  المجلُس  يحضُر  صفٍة  بأّي 
الكردّي في المؤتمر!

اآلستانة  في  حضَر  الذي  الكردّي  الوفُد 
الحكيم  وعبد  برو  إبراهيم  من  مؤلٌّف 
بّشار, وهما عضوان فيما يُسّمى االئتالف 
تركيا,  تدعمهُ  الذي  السوري,  الوطني 
قّوٍة  على  يحتكمان  ال  االسمين  أّن  علماً 
وليس  السوريّة,  األراضي  داخل  ُمسلّحٍة 
ما  وهذا  العسكرّي,  العمل  في  باٌع  لها 
أثاَر الكثير من اللغط في الشارِع السورّي 
من  ذلَك  في  لما  خاصةً,  والكردّي  عامةً 
تعارٍض مع منطلقات المؤتمر, فما نعرفهُ 
الذين  أولئك  فيه  سيشارُك  المؤتمر  أن 
يحملون السالَح في وجه بعضهم البعض, 
وهي ُمقتصرةٌ على األطراف التي تدعمها 
تركيا , واألطراف المدعومة من روسيا, 
القادة  مشاركة  حوَل  اتفاٍق  إلى  للتوّصل 
الُمعطّلة  السياسيّة  العملية  في  الميدانيين 
ستشمل  وأنها  جنيف,  أساسها  والتي 
فيما سبق  التي وقّعت  العسكريّة  الفصائَل 
والتي  النار,  اطالق  وقف  اتفاقيّة  على 
والُخروقات.  النار  وقِف  تثبيَت  ستبحُث 
وما نعرفهُ أيضاً أّن المجلَس الكردّي أنكَر 
في أكثر من مناسبٍة عالقتَهُ المباشرة بأّي 
من أطراف النزاع الُمسلّحة. وعليه, فلماذا 
أو  لها  ثقَل  ال  كرديّة  لجهٍة  دعوةٌ  تُّوجه 

وجود على أرض الواقع؟
لنا  يُظهُر  الكردّي  المجلَس  حضوَر  إّن 
جناحاً  أصبَح  المجلَس  نقطتين:1-إّن 
اإلخواني  االئتالف  ضمن  عسكرياً 
للمجلس  يكون  العنصرّي.2-سوف 
والتدمير  القتل  عمليّة  في  فعلّي  حضوٌر 
يحّددها  سوف  التي  الجديدة  المناطق  في 
إداريي اآلستانة الَمخفيين, ليستمّر تهجير 

وترحيل الشعب السورّي.
وإذا ما عرفنا أّن كل اجتماعات الفصائل 

هاكان  رعاية  تحت  ُعقدْت  قد  الُمسلّحة 
التمثيل  قائمة  الستخراج  أنقرة  في  فيدان 
سبَب  ,نفهُم  المعارضة  لوفد  النهائّي 
لنتيجٍة   ونصُل  الشخصين,  هذين  حضور 
مفاُدها أنه ال يوجُد تمثيٌل للشعب الكردّي 
اعتباَر  يمكُن  وال  اآلستانة,  مؤتمر  في 
حضور شخوٍص ُكرد موالين لهذا الطرف 
أنهُ  المسلّح  الصراع  أطراف  من  ذاَك  أو 
شخصين  استحضار  وإّن  كردّي,  تمثيٌل 
 , كُملحقَين  الكرديّة  األصول  ذوي  من 
دوَن أن يُسمَح لهما بالجلوس على المنّصة 
الرسميّة ضمن الوفود, وعدم الّسماَح لهما 
فقط  جاَء  الرسميّة,  الجلسات  في  بالكالم 
وحدات  لوضِع  الهادف  الُمخطّط  ضمن 
حماية الّشعب وقوات سوريا الديمقراطيّة 
على قائمة اإلرهاب. والُمحزُن أنهما فشال 

في ذلَك.
بعد  شريٍف  كرديٍّ  مواطٍن  كّل  على 
يفعلهُ  الذي  ما  يتساءَل:  أن  اليوم 
قباِل  وكيَف  آستانة؟  في  وبّشار  برو 
ُملحقين(تابَعين  يكونا)عضَوين  أن 
ويترأسهُ  يقودهُ  وفٍد  في  ,ذليلين 
أليسوا  )علّوش(,  وزن  من  إرهابّي 
الُكرِد  قيَم  على  زوٍر  شاهَدي  ُمجّرَد 
وقضيّتهم! أليَس في وجودهما ضرٌر 
السوريّة  الوطنيّة  القضيتين  على 
والكرديّة! أليَست الّدعوةُ إلى إدراج 
ووحدات  الديمقراطّي  االتحاد  حزب 
حماية الشعب والمرأة إجراٌء خيانّي 
قاَم به ممثاّل المجلس الوطني الكردي 

في آستانا!

ُمحادثاُت اآلستانة تذكرةٌ إلى جنيف:

إّن الهدَف من اجتماع آستانة هو أن يكوَن 
لها.  بديالً  وليَس  جنيف,  لعمليّة  ُمكّمالً 
ومع  الُمتسارعة,  التطّورات  ضوِء  ففي 
تطبيع  باتجاِه  التركيّة  السياسيّة  االنعطافِة 
الماضي,  آب  منذ  روسيا  مع  العالقات 
الروسيّة  األجندتين  بين  االفتراق  وتزايد 
واإليرانيّة, وتّولي رئيٌس جديد إدارةَ البيت 
تعيشها  التي  اإلرهاق  وحال  األبيض, 
فصائُل المعارضة العسكريّة, ال سيّما مع 
ارتهانها للدعم الخارجّي, والتي تمّخضت 
بحلَب,  سيطرتها  مناطق  خسارة  عن 
لتمرير  قابليّةً  أكثر  باَت  الوضَع  أن  يبدو 
بيَد  السورّي.  للصراع  التسوية  من  نوٍع 
يشي  ال  الخطوة  هذه  اإلعداَد إلخراج  أّن 
أولّها  عديدة,  ألسباٍب  النجاِح,  باحتمال 
مشكلةُ التمثيل, وثانيها إّن أيّاً من الطرفين 
الضامنيَن(روسيا الضامنة للنظام, وتركيا 
فرَض  يستطيُع  للمعارضة)ال  الضامنة 
المعنيّة,  األطراف  على  تماماً  أجندتِه 
على  إيراَن  هيمنِة  ُعقدةَ  تواجهُ  فروسيا 
النظام السورّي, ولها قواٌت عسكريّةٌ على 
األرض السوريّة , ومن جهِة تركيا, فرغم 
تعمل  التي  الفصائل  على  الكبير  نفوذها 
لفرض  يكفي  فهو ال  السورّي,  الشأن  في 
التسوية التي تتفّق عليها مع روسيا , فثّمةَ 
يخّص  فيما  أيضاً  رأيها  لها  أخرى  قوًى 
موقُف  هناك  أّن  كما  سوريا,  مستقبَل 
التسوية  من  األمريكيّة  المتّحدة  الواليات 

الُمفترَضة.

األمُر يحتاُج إلى ُمداخالٍت أخرى:1-تبنّيه 
ِمن قبَل أمريكا, التي تمتلُك وحَدها إمكانيّة 
الّضغط على ُمعظم األطراف, واالستثمار 
تسويٍة  إلى  وتحويلهُ  االتّفاق  في  السياسّي 
دائمٍة, بُحكِم نفوذها. 2-ما سيختبُر قّوةَ هذا 
االتّفاق-في األيام القادمة-هو ربما الّدعوةُ 
التي وّجهها المبعوُث الدولّي دي مستورا 
جنيف(الثامن  في  المفاوضات  الستئناف 
هنا  األهّم  الناحيةَ  القادم),لكّن  شباط  من 
,هي أّن أي حٍل انتقالّي أو دائٍم في سوريا 

ينبغي أن يُمهَّد لتسويٍة سياسيٍّة نهائيّة.
في  ُمساعداً  عامالً  آستانة  ستكوُن  ربّما 
المعارضة  بين  التوافق  من  نوٍع  بلورِة 
والنظام, وُممهّدةً الجتماع جنيف4, ولكن 
ممثلين  حضوُر  الضرورّي  من  يبقى 
وقوات  الديمقراطّي  المجتمع  حركة  عن 
تصّور  إلى  للتوّصل  الديمقراطيّة  سوريا 
بسبب  وذلَك  السورية,  لألزمة  شامٍل  حٍل 
تتبنّاهُ  الذي  الديمقراطّي  المشروع  طبيعة 
والُمتمثِّل  الديمقراطّي  المجتمع  حركةُ 
هذا  وكوُن  سوريا,  شمال  بفيدراليّة 
المشروع ال يقُع في المنطقة الرماديّة بين 
الطرَف  يُمثُّل  لكنّهُ  والمعارضة,  النظام 
ويمتلُك  السوري,  الصراع  في  الثالَث 
النجاح  فرصةَ  له  تتيُح  ديناميكيّة  قدراٍت 
الدوليّة واإلقليمية  وإقناع جميع األطراف 
والمحليّة بأّن الحّل الوحيَد لألزمِة السوريّة 

هو سوريا الفيدراليّة(االتّحاديّة).

حماية  )وحدات  تُدعى  لم  لماذا 
الّشعب( لآلستانة؟:

واضٌح من الدعواِت التي وّجهها القائمون 
آستانة  في  السورية  المفاوضات  على 
ألكبِر  الروُس  أبداهُ  الذي  التجاهِل  حجَم 
الُمكّونات الكردية الُمسلّحة(وحدات حماية 
الّشعب), وتمثيلها السياسّي(حزب االتّحاد 
التركّي,  الطلب  عند  الديمقراطي),نزوالً 
العالقة  الستمراِر  شرطاً  يتبّدى  الذي 
يوّجه  لم  حيَن  وذلَك  الروسية,  التركيّة- 
الدعوةَ  التفاوضية  العمليّة  على  القائمون 
والوازن  الوحيد  الكردّي  الفصيل  إلى 
وتوسعتها(قسد),  السورية,  األرض  على 
تجهيز  عمليّة  يُشبهُ  وفيما  ذلَك,  ُمقابل  في 
األتراُك  مّرَر  مسرحّي,  عمل  ديكور 
أسماِء سياسيين كرد ُمنضوين في المجلس 
الوطني الكردي, والذي يحظى بدعم إقليم 
كردستان العراق, ولعّل غياَب أمريكا عن 
األتراِك  منح  في  ساهَم  آستانة  مفاوضات 
فرصةً أكبَر لحجب هذه القّوة عن الحضور, 
التفاوضيّة  األلعاب  من  إخراجِه  وبالتالي 
والمؤتمرات, ومن ثّم إلزامه بقبول ما سيتّم 
االتفّاق عليه بين القوى اإلقليمية والدولية 
الفاعلة في المسألة السورية. لقد تّم استبعاد 
حزب االتحاد الديمقراطّي(pyd)ووحدات 
عند  نزوالً  الحضور,  عن  الّشعب  حماية 
شبكة  أكبَر  تملُك  التي  التركيّة  الرغبة 
األمر  الُمسلّحة,  المعارضة  مع  تحالفات 
المسلّحة  الُمعارضة  جلَب  يُسهُّل  الذي 
وعليِه,  التفاوض.  إلى طاوالت  الُمتصلّبة 
كانت تركيا حاضرةً في كل التفاصيل التي 
الكردّي  الطرف  هذا  دون حضور  حالت 
الوازِن على األرض, علماً أنهم قّوة فاعلةٌ 
على األرض, تملُك جغرافية واسعة وقوة 

ُمدركة  سياسية  وقيادات  رادعة  عسكرية 
لخطورة المرحلة, وعالوةً على ذلَك تملُك 
السورية,  األزمة  لحّل  سياسياً  مشروعاً 
للسالم وانهاء  دفٍع  وحضورها يشّكُل قوةَ 

األزمة في سوريا.

القوى  يشمُل  ال  مؤتمراً  إّن   
سيكوُن  األرض  على  الفاعلة 
لن  وبالتالي  ناقصاً,  بالطبع 
يكوَن مساعداً على الحّل العادِل 

للصراع في سوريا.

(pyd( و )قسد( الحاضُر الغائب في 
آستانة:

سوريا  في  الدائر  الصراع  بداية  منُذ 
آفاي  في روج  الفاعلة  القوى  موقُف  كان 
وطنّي,  حلٍّ  نحَو  ُمتّوجهاً  دائماً  كردستان 
الوطنيّة,  السورية  القوى  عموم  بإشراِك 
الدوام على  تؤّكُد على  القوى  تلَك  وكانت 
أن  إالّ  النور  يبصَر  أن  يمكُن  حّل  ال  أنهُ 
اإلرادة  من  ونابعاً  بامتياٍز  وطنيّاً  يكون 
وطموح  حاجِة  على  ومبني  السورية, 
الّشعب السورّي, ولم يكن هذا الموقُف آنيّاً 
وإنما موقٌف ثابٌت بقيْت القوى الديمقراطية 
في روج آفا تؤّكد دورهُ في كّل حيٍن, وهي 
رأي  هو  ما  أكثر  للحّل  استراتيجيّةٌ  رؤيةٌ 

أو شرط.

الديمقراطيّة  سوريا  قواُت 
في  وكفاءتها  نوعيّتها  أثبتت 
ما  تُديُر  إنها  اإلرهاب,  ُمكافحة 
عموم  من  بالمئة  يتجاوُز30 
ومن  السورية,  الجغرافيا 
تشمُل  فهي  السياسيّة  الناحية 
السورّي,  الشمال  ُمكّونات 
ونابعةٌ من إرادة المجتمع وتُمثُّل 
مؤّسساٌت  لها  وإّن  أهدافهُ, 
سياسيّة تُمثّلها كمجلس سوريا 

الديمقراطّي واإلدارة الذاتيّة .

أرض  على  ُمترجمةٌ  حلٍّ  مشاريُع  إنها   
عرض  خالل  من  وتطرُح  الواقِع, 
الديمقراطي  للحّل  شاملةً  رؤيةً  الفيدرالية 
في عموم سوريا والمنطقة, وهو ردٌّ قوٌي 

على اّدعاءات تقسيم سوريا.
في  ثماَرها  تَجني  التي  هي  جهودها  إّن 
وجاءت  آستانة,  هوامش  وعلى  الخفاء 
مفاجآُت آستانة في لحظاتها األخيرِة دليالً 
على قّوة الغائب الحاضر. نعم, وما دعوةُ 
الُكرد إلى جنيف, ومسّودةُ دستور سوريا 
مناطَق  إلنشاء  ترامب  وُخطّةُ  الجديدة, 
آمنٍة في شمال سوريا إالّ نتائُج تنمو على 
وإرواء  الجيّد,  البذار  رشِّ  بعَد  األرض 

األرض بالّدم الطاهر.
الروسية  الخارجية  وزارةُ  دعت  نعم, 
هللا,  عبد  آسيا  للحزب  المشتركةَ  الرئيسةَ 
ورئيس مجلس اإلدارة الذاتية في كوباني 
في  الذاتية  اإلدارة  وممثّل  مسلم,  أنور 

في  اجتماٍع  لحضور  عيسى  خالد  فرنسا 
حاضراً  وسيكون  موسكو,  العاصمة 
سليمان) القاهرة(جمال  منّصة  أعضاُء 

الرياض(رياض حجاب)وممثلين  ومنّصة 
العظيم  عبد  وحسن  المواطنة,  تيّار  من 
وأحمد الجربا ورندة قّسيس وقدري جميل 
وغيرهم, وذلك استعداداً للحوار الُمرتقِب 
السياسية  السورية  المعارضة  اجتماع  في 
في  السورية  األزمة  لحّل  شباط  في شهر 
 , السورّي  النظام  وفد  وبحضور  جنيف, 

برعايٍة دوليّة, تحت سقف األمم الُمتّحدة.
اعتمدت  التي  الدستور  ومسّودة  نعم, 
الكرديّة  واللغةَ  السوريّة  الجمهوريّة 
واإلدارات الذاتيّة, والتي ُسلّمت نسخةٌ منها 
السوري  النظام  إلى  المحادثات  ختام  في 
والمعارضة على الّسواء. مسّودةُ الدستور 
ليست  الروس  الخبراء  بعُض  أعّدها  التي 
وتّم  الفائت,  العام  إلى  تعوُد  إنّما  بجديدة, 
تغييُر بعض الُمصطلحات بكلماٍت أخرى 
دوَن المساس بالجوهِر. إنّها تنسجُم إلى حدٍّ 
كبيٍر, في غالبيتها, مع روحيّة وفكر اإلدارة 
الّذاتية الديمقراطيّة. ربّما ما ورَد في هذا 
طموحاتنا,  يلبّي  وال  يكفينا  ال  المشروع 
وكاَن  قديمٍة  ونقاشاٍت  جهوٍد  نتيجة  لكنه 
آخرها في قاعدة حميميم مع الروس. وإّن 
السورّي  الّشعب  تطلّعات  تُحقُّق  بنوداً  فيه 
في كثيٍر من النواحي, وخاّصةً في علمانية 

الدولة ودمقرطة المجتمع.
وزارةُ  أخرى(توّجهُ  ورقةٌ  وتقوُل  نعم, 
في  الدفاع  وزارة  مع  بالتعاون  الخارجيّة 
لتوفير  خطٍّة  بوضع  يوم  تسعين  غضون 
المنطقة  وفي  سوريا  في  آمنة  مناطَق 
الُمحيطة) وهذا مؤّشٌر على انحراٍف كبيٍر 
عن نهج أوباما الُمتخاذل في نصرة قضايا 
التدّخالت  من  للكرد  وحماية  الّشعوب, 
التركيّة الهمجيّة في أراضي شمال سوريا. 
ربّما لن تستفيَد تركيا(سياسياً أو عسكرياً) 
الُمستفيُد  الُمقترحة,  المناطق  تلك  من 
السورّي.  الشمال  فيدراليّة  هي  األكبُر 
الفيدرالية  تكريَس  تعني  اآلمنةُ  المناطُق 

واألمر الواقع في شمالنا.
في  الروسيّةُ  الدبلوماسيةُ  نجحِت  نعم, 
الضغط  في  وإيراَن  التركية  الدولة  إقناع 
بالحّل  لقبولهم  السوريين  حلفائهم  على 
جهٍة  ومن  السوريّة,  لألزمة  السياسي 
أخرى لم تنجح الحكومةُ التركيّةُ والكتائُب 
الحماية  قّوات  جعل  في  عليها  المحسوبةُ 
الشعبية من القوى اإلرهابية, وهذا انتصاٌر 

للدبلوماسية الكرديّة.
الطريَق  وفتَح  آستانة,  مؤتمُر  انتهى  لقد 
أماَم أموٍر أخرى, وما يحدُث غربي حلَب 

هو من نتائج المؤتمر.
إّن لقاَء آستانة قد مهّد الطريَق أماَم مؤتمر 
جنيف, كما يجري الحديُث عن التحضير 
أطياف  لجمع  الثالث,  القاهرة  لمؤتمر 
المعارضة السورية. ومن محاسِن الُصدِف 
قادمة  جنيفاٍت  في  سيكون   enksوفد أّن 
بقيادة  اإلرهابية  الفصائل  وفد  من  جزءاً 
سيكون  بينما  وعلّوش,  والزعبي  حجاب 
وفُد اإلدارة الذاتية ضمَن مجموعة القوى 
ستشمُل  والتي  الديمقراطية,  العلمانية 

منّصات موسكو والقاهرة وجنيف.
سليمان محمود
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بصراحة

صالح الدين مسلم

كوباني ذاكرة متجددة دائماً

نارين محمد

بالحدث  نفكر  وإال  يوٌم  يمُر  ينفكُّ  ال 
زلزال  وكأنه  البارحة،  كان  لكأنه  و 
منهم  الكوباني،  بالشعب  حل  تسونامي 
القى  من  ومنهم  استشهد  الذي  الكثير 
حتفه، ومنهم من رجع لكوباني، ومنهم 
من تشرد في بقاع األرض والمعمورة، 
أن  معنى  كوباني  في  تعرف  تعد  فلم 
تكون هناك عائلة مجتمعة مع بعضها، 
وتجد  إال   ، واألتراح  األفراح  وتتقاسم 
الوطن،  خارج  العائلة  أفراد  أغلبية 
والبحث  التسمر  في  ذاكرتنا  وتستمر 
عن األسباب والمسببات،  وصوالً إلى 
يوم المجزرة الكبرى التي كلما ازدادت 

تفاصيل  لتعيش  النشاط  في  ذاكرتنا 
الخفقان  في  قلبنا  دقات  تزداد  الحدث، 
تصفية  يوم  متذكرين  والقلق  والتوتر 
الروحية والثقافية  وإبادة شعب كوباني 
واألخالقية والجسدية آنفاً، ال نفتك نتذكر 
أيام من 15 أيلول إلى 19 والـ 20  من 
شهر أيلول عام 2014، وما أدراكم ماذا 
يعني هاذين التاريخين، و الذي برأي ال 
أحد يستطيع أن يدرك معناه غير الشعب 
الكوباني بصغارها وكبارها، يوم ولوا 
األدبار عن بلدتهم الجميلة البسيطة التي 
أرضها،  على  وكبروا  فيها،  ترعرعوا 
طوال  عمل  قاطنيها  من  واحٍد  وكل 
كهولته  فيها  يقضي  بيت  ليعمر  حياته 
طفولته  فيها  قضى  بعدما  وشيخوخته 
وجزٌء من شبابه، شعب تاه على أمره، 
أين  يدري  ال  حائراً  مذهوالً  وقف 
السبيل؟ أهو البقاء على أرض كوباني 
واالستبسال في الدفاع عنها أمام داعش 
احتالل  بعد  مشارفها  الى  وصل  الذي 
االرتماء  أم  قراها؟؟!!  من  الثالثمائة 
بألة  قاتلنا  يزود  الذي  العدو  في حضن 
من  الخالص  وكيف  والدمار؟؟   الفتك 
لحظٍة  بين  انقلبت  وكوباني  الحالة  هذه 
بعدما  عقب،  على  رأساً  وضحاها 
تناهت أخبار تقدم داعش، والجميع في 

َكٍر وفٍر وذهوٍل أمام الحدث، واألوالد 
حالِة  في  والنساء  والكبار  والصغار 
مجازر  أن  وخاصةً  ورعب،   خوٍف 
ماثلةٌ  لهي  واألخالقية  الدموية  داعش 
أمام أعين الجميع في شنكال قبل أشهر 
قليلة؟ ال وصف يعادل الوصف المعاش 
القيامة  يوم  وصف  غير  األرض  على 
عنها  سمعنا  التي  والمعشر  والحشر 
مقدراً  كان  ربما  السماوية،  الكتب  في 
لشعب كوباني أن تقوم قيامته قريباً قبل 
الجميع، تلتفت يمينة ويسرة في شوارع 
عهدها،  على  ليست  بالها  ما  كوباني 
بين  الهيجان  هذا  وما  الفوضى  هذه  ما 
يتهامس  البعض  وترى  وعاد؟  غاٍد 
ماذا  بالحديث  يتجاهر  اآلخر  والبعض 
وعدكم  أهذا  ولماذا؟  وكيف؟  يحدث؟ 
إن  ذكرتموه  ما  أهذا  الرفاق؟  أيها  لنا 
داعش لن يطئ أرض كوباني إال على 
أنتم؟  أين  وهفال...   .... هفال  جثماننا؟ 
اليوم ال نراكم وال نسمع صوتكم  مالنا 
قوياً جهوراً كفايةً ؟ لما ال تردون علينا؟ 
لما ال تطمئنونا كعادتكم؟ تراهم الهثين 
هنا وهناك منهم من في الجبهات يحمي 
الخطوط ، ومنهم ينظم الشعب ، ولكنك 
ان  تستطيع  تعابير  وجوههم  في  ترى 
التحدث  لسانهم  تستطع  لم  ما  تخبرك 

عنه ...
الهول  إن  يبدو  الصفر...  ساعة  إنها 
القت  هنا  سيقع...  الكبير  والحدث 
منه  يخشى  كان  ما  مكانها  الضربة 
سيقع؟ وبدأ الشعب يَُعدُّ العدة و يحضر 
؟  الهروب  أو  الرحيل  إنه   ... الحقائب 
وأفراد  وجماعات  أكوام  الناس  وترى 
عن  بحثاً  العدو  أبواب  على  يتهافتون 
يدري  ال  الذي  العصر  همج  من  مأمناً 
فعلوه  بعدما  بِنَا  بفاعلون  هم  ما  أحد 
أين  تدري  وال  شنكال؟  وأبناء  بنساء 
ومتى وكيف احتشد كل هذا العدد الكبير 
والسيارات  اآلليات  ومن  السكان  من 
اجتمعت  التي  والمواشي  والحيوانات 
مع مربيها على الحدود، تصدر أصواًت 
صريحٍة  حركٍة  في  للخلف  وتنسحب 
يمسح  الذي  صاحبها  إرادة  عن  تعبر 
القول،  دابته  دموعه متجاهالً  ما تريد 
كما  أرضها،  من  الخروج  ترفض  إنها 
والرجال  واألطفال  النساء  جميع  حال 
قلوبهم  أصوات  وتسمع  والشيوخ، 
كل  ونكرانهم،  وحرقتهم  وبكائهم 
جميع  في  والجمل  والتعابير  الكلمات 
عن  عاجزةً  ستقف  اللغوية  القواميس 
الذي  التراجيدي  الموقف  ذلك  تصوير 
شخٍص  وكل  الكوبانّي،  الشعب  عاشه 

أرض  قدمهُ  وطأت  عندما  كوباني  من 
تركيا ... ومع خطوته األولى قد علقت 
حبل مشنقته، لكن ساعة إعدام كل واحد 
منهم اختلفت، فمنهم من تم إعدامه بالفقر 
وفي المالجىء والشوارع، عندما غدو 
بين لحظة وضحاها وبعبور هذا الخط، 
الجئاً ؟؟؟؟!!! ومنهم من أعدم باالنحالل 
عندما طابت له الحياة في كنف المدنية 
ورويداً  البراقة،  واألضواء  الرأسمالية 
رويداً نسي أو تناسى ما هو الوطن وما 
هي كوباني وماهي حقوقها علينا؟ وما 
هي واجباتنا اتجاهها؟ وقسٌم أعدم بحبل 
عذاب الروح والوجدان والضمير حتى 
استطاع االقتداء إلى حٍل أو عمٍل بسيٍط 
عجز  بعدما  بعيد  من  كوباني  لخدمة 
الدفاع عن  إلى صفوف  االنضمام  عن 
كوباني؟ وقسٌم رجع إلى كوباني، وقسٌم 
لم يخرج منها أصالً وانضموا إلى جبهة 
الحرب والمقاومة والدفاع عن األرض 
والحياة  والذكريات  والشرف  والوطن 
ليكتب  والكرامة،  والتاريخ  والثقافة 
والنار  النور  من  جديٌد  تاريٌخ  لكوباني 
وهذا ما سيسرده لنا من كان شاهداً على 
من جعل جسده ناراً احترقت وأضاءت 
من جديد ليعود النور رويداً رويداً إلى 

كوباني.

الخوف متالزمة الكرد 

تامارا كمال

التي  االعتيادية  الجلسات  إحدى  في 
لمناقشة  الزمالء  مجموعة  تعقدها 
والمطروحة  الساخنة  المواضيع  أهم 
تلك  أو  العام،  الرأي  على  مؤخراً 
المواضيع التي تكون ذات صلة وثيقة 
طرح  المجموعة  لْت  فضَّ بمجتمعنا، 
لنقاشه  الثاني  النمط  من  موضوع 

"الثقافة..  وهو  حوله  اآلراء  وتبادل 
معناها، تكويناتها، ارتباطها التاريخي 
بالوجود الهوياتي"، وكان في الجلسة 
ثقافة  وهي  أال  إليه  االنتباه  شد  ما 
الخوف التي الزمت كل كردي، ففي 
الخوف  ثقافة  كون  الكردية  الحالة 
وكادت  النهار،  كوضوح  جلية  كانت 
الكرديُّ  يحمله  وتقليداً  إرثاً  تكون 
ألجياله  ويورثه  البعيد  التاريخ  منذ 
الالحقة؛ هذه الفكرة دفعتني إلى القيام 
برحلة عبر الذاكرة إلحيائها والتعمق 
بعض  في  يتشابه  الذي  تاريخنا  في 
الشعوب  تاريخ  مع  وأبوابه  أجزائه 

األخرى المكافحة. 
ذاكرة الكرد عادةً تكون طويلة األمد، 
طفولته  تفاصيل  يتذكر  الكردي 
أن  سيما  ال  نسيانها،  عليه  ويصعب 
جنسه  عن  النظر  وبغض  كردي  كل 
المقسم  وطنه  من  جزء  أي  إلى  أو 

لتعسٍف  تعرَض  قد  ينتمي،  أربعاً 
السلطات  يد  على  شديٍد  وإنكاٍر  كبيٍر 
الحاكمة، وأحياناً من قبل أقرانه على 
وأحياناً  واالنتماء،  العرق  اختالف 
أتذكر  نفسه،  هو  يده  على  أخرى 
لم  كردية  عائلة  كل  أن  طفولتي  في 
على  الوطني  ووجدانها  حثها  يسعفها 
تحت  فدفنته  تاريخها،  من  التخلص 
البيوت  في  البحث  تم  عندما  األرض 
حتى  أو  مخطوطٍة  أو  كتاٍب  أي  عن 
علٍم كردي، فهذا الدفن كله كان بسبب 

الخوف من أن يتم إبادتهم.

 وأستطيع أن أتذكر أن حارتنا الشعبية 
عدة  إحراق  خبر  تناقلت  المتواضعة 
مما  الكردية،  لكتبهم  أخرى  عوائل 
بنفسها  تاريخها  إتالف  في  ساهمت 
وهذا لكون الخوف قد سيطر عليهم.    
لي  روى  أساتذتي  أحد  أن  وأتذكر 

قصةَ أٍب ُرِزَق بطفٍل ولم تسعه الدنيا 
فكرة  مع  فتفاعل  الكبير  لفرحه  وقتها 
تسميه طفله باسم برزان، ومع والدة 
في  تسجيله  الحاجة  استوجبت  الطفل 
المدنية، وما  النفوس واألحوال  دائرة 
األحوال  موظف  أمام  األب  وقف  إن 
الموظف  سأله  ابنه  لتسجيل  المدنية 
األب:  فرد  أخترته  الذي  االسم  ما 
رد  جاء  وقد  (برزان)،  تسميته  أود 
مفادها  برسالة  مبطناً  فظاً  الموظف 
أن عليه تغير االسم وإال العواقب لن 
تكون حميدة، بعد سماع األب الرسالة 
المبطنة وهو يزال يقف أمام الموظف 
اعتلى صدره شيٌء من الخوف وتلعثم 
حقق  الذي  خيزران  إلى  االسم  فغير 
المهنية.  حياته  في  نجاحاً  كبر  بعدما 
وماذا  برزان؟  من  خيزران  فأين 
على  المتعاقبة  الحكومات  بنا  فعلت 
حكمنا في األجزاء األربعة من وطننا 

حتى أخافونا وجعلونا نستبعد أسماءنا 
واستبدالها  نتوارثها  التي  الكردية 

بأسماء ال تكاد يكون لها معنى..  
باألسماء  أطفالنا  تسمية  من  الخوف 
والنتاجات  كتبنا  إحراق  أو  الكردية 
القمع  أنواع  أبشع  ليس  الكردية 
حلقاٌت  هي  إنما  ضدنا،  الممارس 
قليلةٌ من سلسلٍة طويلٍة نخرت جسدنا 
على  محافظاً  ظل  الذي  المنهك 
المحتلين  أنوف  عن  رغماً  صموده 

والدكتاتورين. 
هذا  آفا  روج  كرد  طمر  وبالفعل 
لسنوات  يالحقهم  ظل  الذي  الخوف 
المثمرة  الشعبية  ثورتهم  طويلة، 
واختصرت  الحرية  آفاق  لهم  فتحت 
مفترقاتها إلى طريٍق واحٍد هو العيش، 
التحرر وتحقيق حياة حرة كريمة في 

وطٍن يتسع للجميع.
 

بتعاريفها  بكثب  معنّي  القضايا  حل  إّن  يقال: 
هذا  في  جليّاً  التوضيح  تّم  وقد  الصحيحة، 
التعريف  على  ملياً  التوقّف  وتم  المضمار، 
وتم  أساسية،  كقضية  القومية  الدولة  بحقيقة 
يمكن  ال  بأنه  مشتركة  نتيجة  إلى  الوصول 
للمنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص أن 
الدولة  هوية  تخطي  دون  حلول  على  تحوز 
نتجاوز  أن  أنّنا ومن أجل  يعني  القومية، هذا 
األزمة البنيوية التي نعيشها، فهناك حاجة إلى 
هذه  تحليل  على  تقوم  جديدة  ونظرية  رؤية 
األزمة وتقديم البديل، فإننا ومن هذا المنظور 
في  لألزمة  الحل  احتماالت  أّن عرض  نرى 
سورية من منظور الحداثة الديمقراطية الذي 
طرحه القائد والمفكر عبد هللا أوجالن سيحل 
الكثير من القضايا التي نعيشها، ويمكن القول: 
إّن مفهوم الفيدرالية الديمقراطية الذي تعتمده 
شمال سوريا  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

يؤسس نفسه وفق هذا المنطلق الفكرّي.
الديمقراطية  الحداثة  في  األّمة  مفهوم  إّن 
يختلف عّما هو شائع، فإرشاداتها في اإلنشاء 
األثنيّة  أو  اللغة  على  المبني  غير  الوطني 
رائعاً  حاّلالً  دورا  يلعب  الدولة  أو  الدين  أو 
اللغات  متعددة  العناصر  وتحييد  تكامل  في 
والثقافات واألثنيات والمذاهب؛ أي إّن مفهوم 
األّمة الديمقراطية المرنة ومترامية األطراف 
باآلفاق  تتميز  واألقلية  األكثرية  قضايا  إزاء 
النمطية  العقليات  القضاء على  القادرة على 
والدينوية  والجنسوية  والقوموية  والقتالية 
جيوثقافة  كون  القومية؛  الدولة  في  السائدة 
سوريا متناقضة مع التعصب القومي والديني 
والمذهبي فهناك حاجة إلى الكلياتية، والتجّزؤ 
يؤدي إلى الضعف، وانطالقاً من هذا المنظور 
على  سورية  جيوثقافة  عكس  تم  ما  فإذا 
جيوسياسته، من الساطع أّن البنية الفيدرالية 
الديمقراطية ستكون اإلطار األنسب ألجل ذلك.
بين  اتحاد  يعني  عام  كتعريف  الفيدرالية  إّن 
والية أو أجزاء أو دولة مشتركة مع الكيان 
المركزي بشكل توافقي، بحيث يحتفظ الجزء 
أو الكيان المتّحد بخصوصيته وهويته، فأهم 
االستقالل  هو  الفيدرالية  الدول  به  تتّسم  ما 
الذاتي لكل والية أو دولة مشتركة في االتحاد، 
قانون  أو  دستور  الفيدرالي  لالتحاد  ويكون 
أساسي يسمى بدستور االتحاديين، تُحّدد فيه 
األسس والركائز التي تقوم عليها الواليات أو 
الدول داخل االتحاد، كما تُحّدد االختصاصات 
عالوة  المركزية  أو  االتحادية  والسلطات 
الواليات  سلطات  أو  صالحيات  بيان  على 
نحن  إلضافتنا  بالنسبة  أّما  واختصاصها، 
فهو  الفيدرالية  على  الديمقراطية  مصطلح 
من أجل تحديد ماهية هذه الفيدرالية؛ فليس 
الفيدراليات  كّل  تكون  أن  بمكان  بالضرورة 
من  البعض  في  تكون  حيث  ديمقراطيّة، 
الفيدراليات صالحيات الكيان المركزي أكثر، 
بشكل  بالتدخل  أمامها  المجال  يفتح  بحيث 
أكثر في أمور الواليات أو أن تستولي على 
الضعف  يعني  وهذا  صالحياتها  من  البعض 

من الناحية الديمقراطية.
النظام  عليه  يعتمد  الذي  السياسي  المفهوم 

الفيدرالي الديمقراطي
المفهوم  على  الشيء  بعض  التوقف  أوّد 
الفيدرالي  النظام  عليه  يعتمد  الذي  السياسي 
قبل  من  عنه  اإلعالن  تّم  الذي  الديمقراطي 
المجلس التأسيسي لفيدرالية روج آفا – شمال 

سوريا في الفترة الماضية.
ال يرى في الحل الديمقراطي مجّرد خيار حّل 
فحسب، بل أسلوب الحل األول، ومن عظيم 
الديمقراطي  الحل  أنموذج  أّن  التبيين  األهمية 
المركزي،  الكيان  عن  منفصل  غير  هذا 
والدولة  الديمقراطية  الفيدرالية  بمقدور  إذ 
تحت  كسيادتين  دورهما  تلعبا  أن  المركزية 
السقف السياسي عينه، والدستور الديمقراطي 

هو الذي يرسم الحدود الفاصلة بين مساحتي 
الدولة  تقوم  أن  هو  المهم  الشيء  نفوذهما، 
المكونات  جميع  بحق  باالعتراف  المركزية 
الحرة،  وبإرادتهم  بأنفسهم  أنفسهم  إدارة  في 
وعدم زرع العراقيل في طريقهم للتحول إلى 

مجتمعات وطنية ديمقراطية،
 إّن الحل الديمقراطي يدّل على كينونة األمة 
المجتمع  إنشاء  ظاهرة  وعلى  الديمقراطية، 

ذاته كمجتمع وطني ديمقراطي،
على  اعتماداً  الديمقراطية  الفيدرالية  فتشكيل   
ضمن  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارات  مفهوم 
إطار فيدرالية األم على نطاق سورية يحتاج 
المركزي،  الكيان  قبل  من  وتوافق  قبول  إلى 
المشترك مع  للعيش  الحد األدنى  فذلك يشّكل 
جامع،  سياسي  سقف  تحت  المركزية  الدولة 
حل  يعني  ال  مرتبة،  منه  أدنى  اختيار  وأّي 
االشتباك  وتصعيد  العقم  تجّذر  بل  القضية، 
حل  تطبيق  يتم  أن  يمكن  فبالطبع  والصراع، 
األول  طريقين:  عن  الديمقراطية  الفيدرالية 
المركزي، ويجد  الكيان  أو  الدولة  الوفاق مع 
تعبيره الملموس في حل الدستور الديمقراطي 
وهو يحترم ميراث الشعوب والثقافات والتاريخ 
الدستورية  الحقوق  أحد  ويعتبره  االجتماعي، 
عن  للتعبير  عنها  استغناء  ال  التي  األساسية 
نفسها، وتنظيم ذاتها ونيل حريتها، وهذا يعني 
اإلنكارية  سياستها  عن  القومية  الدولة  تخلّي 
واإلبادية، فالسبيل المبدئي الذي ال يستند إلى 
بالفيدرالية  القبول  هو  العنف  أو  االنفصال 
في  المكونات  عليها  توافق  التي  الديمقراطية 
في  القومية  الدولة  أّن  وبما  سورية،  شمال 
سوريا بعيدة عن قبول أي مشروع فيدرالي في 
الوقت الراهن، إذاً ال يبقى خياٌر سوى تطبيق 
حيث  الجانب،  أحادي  بشكل  المشروع  هذا 
تطبيق  في  تم  كما  الواقع،  أرض  يطبّق على 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية، بالطبع هذا يعني 
التوتر الدائم بين كيان الفيدرالية وبين الدولة 
المركزية أو حتى سيؤدي إلى اشتباكات كما 
في  والحسكة  القامشلي  اشتباكات  في  حصل 
أمام  خيار  يبقى  لن  وحينها  األخيرة،  الفترة 
المكّونات إاّل أن تحمي نفسها اعتماداً على مبدأ 
الدفاع المشروع، إلى أن تفرز حالة وفاق ما أو 

أن يتوطد هذه الحالة من االستقاللية.
تتّخذوا  أن  يمكنكم  ال  إنّه  يقول:  من  هناك 
القرار بشأن الفيدرالية، وبأنّه يجب أن يكون 
السياسية  القوى  كل  مع  توافقي  بشكل  هذا 
نفس  قول  تّم  أنّه  أؤّكد  أن  أوّد  سوريا،  في 
الذاتية  اإلدارة  تّم اإلعالن عن  الشيء عندما 
الشعب  حماية  وحدات  وتأسيس  الديمقراطية 
في  االستقرار  انتظرنا  قد  كنا  وإذا  والمرأة، 
منهوبة  اآلن  مناطقنا  ستكون  كانت  سوريا 
من  لغيرها  أو  لداعش  ومستسلمة  ومنكوبة 
القوى المرتزقة اإلرهابية، إّن الزمن مهّم جّداً 
بشكل  اإلداري  نظامنا  بتنظيم  نقوم  ما  فبقدر 
لشعوبنا  حققنا  قد  نكون  جيد،  وبشكل  سريع 
فقراءة  لذلك  حل،  نافذة  عام  بشكل  ولسوريا 
حاالت  في  جّداً  مهّم  أوالوقت  الزمن  روح 
الفوضى واألزمة  إذا لم يتم تحقيق الخلق فإّن 
أحد  يكون  أن  يمكن  أيضاً  للزوال  التعّرض 

االحتماالت.
الفيدرالية  لمشروع  االساسية  المبادئ 

الديمقراطية:
شمال  مناطق  أجل  من  الحل  طرح  يمكن  ال 
المناطق  كل  أجل  من  بل  فحسب،  سوريا 
السورية، فالتنوع الثقافي والعقائدي واللغوي 
ال يقتصر على المناطق الشمالية فحسب بل إنه 
موجود في كل المناطق األخرى أيضاً، ولكي 
يتّم تحقيق حلٍّ جذريٍّ للقضايا التي تعاني منها 
التي  العراق  تجربة  وتجنُّب  المكونات،  كّل 
اعتمدت على الفيدرالية بين المناطق الكردية 
العراق  في  القضايا  كل  فبقيت  والعربية، 
معلّقة، ورّسخت من القوموية والمذهبية، لذلك 
يجب أن يشمل هذا الحل كل سورية، فيتّم أخذ 
خاصية المناطق بعين االعتبار، فتتشكل عدة 
والذي  األّم،  بالفيدرالية  مرتبطة  فيدراليات 
مشروعنا  فإن  لهذا  دمشق.  مركزها  سيكون 

هومشروع جغرافي وليس مشروع قوموي.
المبدأ األّول: لكّل شعب الحّق أن يدرس بلغته 
وأن يمارس حياته بها، وأن يتم حسب التنوع 
اللغوي تحديد اللغات الرسمية في األقاليم، مثال 
أن يكون في الجزيرة كل من اللغات الكردية 
وفي  رسمية،  لغات  والسريانية  والعربية 

منطقة كوباني ومنبج وعفرين كل من اللغتين 
يتّم  الكردية والعربية لغات رسمية، في حين 
منح كل الشعوب حق التعليم والتدريس بلغاتها 
إلى جانب تعلم لغة مشتركة في كل فيدرالية 

سورية.
الديمقراطية  الفيدرالية  مفهوم  يرتكز  ثالثاً: 
فتقوم  الشعب،  قبل  من  مباشرة  مشاركة  إلى 
كّل وحدة اجتماعية ابتداء من الكومين وحتى 
مجالس األقاليم بالمناقشة وإعطاء القرار في 
مع  يتعارض  أاّل  بشرط  تمّسها  التي  األمور 
عليه،  اإلجماع  يتم  الذي  االجتماعي  العقد 
فيكون مفهوُم اإلدرات الذاتية البنيةَ األساسية 

التي يعتمد عليها نظام الفيدرالية.
الرجل  مع  متساوية  المرأة  إّن  الثالث:  المبدأ 
نظام  يكون  بحيث  الفيدرالي،  النظام  في 
الرئاسة المشتركة أساساً، ومشاركتها ستكون 
بنسبة 50% في كل المؤسسات التابعة للنظام 
الفيدرالي، وأن يكون لها جهاز عدالة ومجالس 
المرتبط مباشرة  القضايا  بها تبت في  خاصة 

بالمرأة.
المبدأ الرابع: يأخذ المفهوم البيئي والتشاركي 
أساساً في مفهومه االقتصادي، باإلضافة إلى 
التي  الفردية  االستثمارات  على  المجال  فتح 
يأخذ  أيضا  والمجتمع،  البيئة  إلى  تسيء  ال 

التوزيع العادل للثروات أساساً.
قوة  عن  االستغناء  يمكن  ال  الخامس:  المبدأ 
الدفاع المشروع، هذه القوى مشروعة، ألنّها 
تعمل من أجل حماية أراضينا ووجودنا أمام 

كل األخطار.
جميع  حق  حماية  يتم  أن  السادس:  المبدأ 
لكل  تمثيل  هناك  يكون  بحيث  المكونات 
آليات  في  وثقافية  أثنية  اجتماعية،  مجموعة 
صنع القرار. لذلك يجب أن يتم انتخاب %60 
من الممثلين في االنتخابات العامة و40% منها 
من ممثّلي المكونات والمجموعات التي يمكن 
فيتّم  العامة،  االنتخابات  في  ترشيحها  يتّم  أاّل 
انتخبوا  ضمان مشاركتها عن طريق ممثّلين 

من قبل مجموعاتهم.
المبدأ السابع:  الشبيبة هي القوة الطليعية التي 
التصويت  سن  فإن  لذلك  النظام   هذا  ستبني 

والترشيح سيكون  18 سنة.
االجتماعي  العقد  في  يوجد  ال  الثامن:  المبدأ 
مبدأ  من  انطالقا  اإلعدام،  عقوبة  للفيدرالية 
أّن حق الحياة مصان، هذا وإيماناً بأّن عقوبة 
اإلعدام لن تقلل من الجرائم، وإنّما المهم هو 
أسباب  على  يقضي  اجتماعّي  نظام  تأسيس 
أنّه  نرى  لذلك  نتائجها،  على  وليس  الجرائم 
إلغاء لعقوبة اإلعدام، فهو مبدأ إنساني ال يمكن 

االستغناء عنه.

مشروع  إّن  القول:  يمكنني  هذا  كل  من 
الفيدرالية الديمقراطية ليس مشروع تجزيء 
أوتقسيم لسورية، وإنما هو مشروع توحيد 
والتباين  التنوع  قبول  أساس  على  لكن 

الثقافي، والسياسي، والديني، واللغوي.

ليس  الديمقراطية  الفيدرالية  فمشروع  أيضاً   
من أجل مكون معيّن فحسب، إنّما هوضمان 
لحقوق كل السوريين، فمشروع الفيدرالية ليس 
مشروع األغلبية، وإنما مشروع لضمان كّل 
النظر  بغض  والسياسية  االجتماعية  الكيانات 
عن صغر أو كبر حجمها وعددها، فمشروع 
تحرري؛  الديمقراطي هو مشروع  الفيدرالية 
ألنّه يضمن الحياة الندية الحرة لكّل من المرأة 
يعتمد  ألنّه  نخبويّاً،  نظاماً  ليس  إنه  والرجل، 
لن  لذلك  للمجتمع،  المباشرة  المشاركة  على 
يكون من الخطأ أن نشبّه هذا النظام بالحديقة 
التي تضم كل أنواع الورود في داخلها ولكن 
الخاصة  برائحتها  الخاص،  بلونها  وردة  كل 
بها، دون تجريدها من أشواكها التي تحقق لها 
الدفاع الذاتي. أما من يحاول أن يقتلع هذه الورود 
من جذورها أوأن يفرض لونه  الرمادي  القاتم 
المشتركة،  الحديقة  هذه  على  بذلك  فسيقضي 
وسيكون المسؤول عن  تمّزق النسيج الكلياتي 
المشتركة،  الوحدة  لهذه  والجمالي  والطبيعي 
لذلك فإنّنا بحاجة إلى وحدة تعتمد على الحرية، 
على العدالة والديمقراطية، في حين إّن الوحدة 
القسرية لن تأتي لنا سوى إاّل بالتجزؤ والتمزق 

أكثر فأكثر.
فوزة اليوسف

المقاالت الفيدرالية الديمقراطية ضمان وحدة سورية 

حينما يصبح الذئب من دعاة السالم.. تركيا انموذًجا

محمد أرسالن

المشكلة في نظرة المسؤولين األتراك 
قاعدته  وحتى  الهرم  أعلى  من 
والمثقفين  منهم  المحللين  وكذلك 
التلفزة  شاشات  على  يظهرون  الذين 
وقراءتهم  بتحليالتهم  ويفحموننا 
منه،  والخارجي  الداخلي  للموضع 
للوضع  يُنَِظروَن  عندما  وخاصة 
لوقف  الوقت  حان  وأنه  السوري 
العنف واالقتتال والبدء بمرحلة الحل 
السياسي. إلى هنا وكل شيء جميل إذ 
وكيف  السورية  األزمة  نتذكر  لم  ما 
منها؟  الرسمي  التركي  الموقف  كان 

وبإيعاز  التركية  الحكومة  أن  وكيف 
يتم  أن  في  أردوغان  من  مباشر 
تسهيل عبور المتطرفين واالرهابيين 
األراضي  عبر  العالم  دول  كافة  من 
يتم  أن  بعد  سوريا  نحو  التركية 
شيء  كل  وتأمين  وتسليحهم  تدريبهم 
يعيثوا  كي  سوريا  إلى  وإدخالهم  لهم 

بها فساًدا وقتاًل ودماًرا وخرابًا.

تقرب المسؤولون والمحللون األتراك 
يمتلكون  ال  وكأنهم  الشعوب  من 
بهذه  وأنهم  وسياسية  مجتمعية  ذاكرة 
الشعوب  من  سيجعلون  الديماغوجية 
األتراك  بأن  تصديقهم  السورية 
في  السالم  يحل  أن  بالفعل  يريدون 
تشبه  الشعوب  ذاكرة  وكأن  سوريا 
الكل  المثل.  يقول  كما  السمك  ذاكرة 
من  الكثير  نشر  تم  أنه  حيث  يعلم 
التركية  الحكومة  تورط  عن  الوثائق 
سوريا  في  االرهابيين  دعم  في 
بالسالح  مدججين  دخولهم  وكيفية 
ومكبّرين "هللا أكبر" على الحدود كي 
الحكم  ينشروا االسالم والقضاء على 
إال  في سوريا  وأن ال حل  المجوسي 

برحيل رأس النظام.

الفترة  في  التركية  االستدارات 
أنها  كيف  نتذكرها  كلنا  األخيرة 
جنباتها  في  الميكافيللية  رائحة  تحمل 
من  بدًءا  الوسيلة،  تبرر  الغاية  في 
في  واالرتماء  لروسيا  االعتذار 
من  والتودد إليران  اسرائيل  احضان 
أجل إخراج نفسها من المستنقع الذي 
أقحمت فيه نفسها من خالل سياساتها 
لتركيا سوى  تجلب  لم  والتي  الحمقاء 

المزيد من المشاكل واالعداء.
التي  االنتهازية  أو  االزدواجية 
أو  لفترة  تنجيها  ربما  تركيا  تنتهجها 
مرحلة ما ولكنها لن تزيدها إال غرقًا 
التي  الفاشلة  سياساتها  مستنقع  في 
الداخل من خالل زمرة  في  انتهجتها 
وخاصة  االستعالئية  التقربات  من 
البرلماني  من  الحكم  نظام  تغيير  في 
المعارضة  من  بالرغم  الرئاسي  إلى 
للكثير  اعتقالها  وكذلك  تالقيها  التي 
حزب  من  النواب  اعضاء  من 
ورؤوساء  الديمقراطية  الشعوب 
االعتقاالت  وحملة  الكردية  البلديات 
حجج  تحت  اآلالف  شملت  التي 
وفصل  "االنقالب"  في  مشاركتهم 

الحجج،  لنفس  الموظفين  من  اآلالف 
السلطان  يصبح  أجل  من  ذلك  كل 
منازع  دون  من  األوحد  العثماتركي 
الرأي  يخالفه  من  كل  استبعد  أن  بعد 
السيد  المقربين منه وخاصة  وخاصة 
على  هذا  وغيرهم.  أوغلو  داوود 
الداخلي ولكنها على الصعيد  الصعيد 
عن  حرج  بال  فحدث  الخارجي 
سياسات تركيا الفاشلة بدًءا من تدخلها 
في  وكذلك  السورية  األزمة  في  الفج 
جماعة  واحتضانها  ومصر  ليبيا 
االعتراف  وعدم  المسلمين  االخوان 
أنها  وحتى  الحالي  المصري  بالنظام 
على  وصية  ذاتها  لفرض  تسعى 

المنطقة كلها.
ليلة  بين  والمتحولة  المتحولة  تركيا 
إلى كم هائل من  وضحاها من صفر 
المشاكل تريد في آخر مسرحياتها أن 
الوديع  كالحمل  أصبحت  أنها  تقنعنا 
في  السالم  لنشر  فقط  تسعى  وأنها 
المنطقة وخاصة بعد مؤتمر االستانة 
على أساس أنها وروسيا مع ايران من 
الراعيين والضامنين لوقف العنف في 
األول  السبب  أنها  يعلم  سوريا، وكلنا 
والخراب  والدمار  القتل  النتشار 

نتذكر  وكلنا  مباشر  بشكل  والتهجير 
السيد أردوغان حينما كان يطل علينا 
كان  أنه  كيف  التلفزة  شاشات  عبر 
يوزع الوعظ عن كيفية تعامل الحكام 
مع الشعوب وأنه سيصلي في المسجد 
النظام  من  االنتهاء  بعد  األموي 
الموجود من خالل جيشه االنكشاري 
واإلرهابيين  المتطرفين  من  المتشكل 
على  المتواجدة  الفصائل  كافة  من 

الجغرافيا السورية.

ذئب  من  قادر  بقدرة  تحولت  تركيا 
أحد  إلى  السورية  الساحة  على 
ووقف  السالم  دعاة  من  األطراف 
سلمي  حل  ايجاد  أجل  من  االقتتال 
ال  المشكلة  لكن  السورية،  لألزمة 
تكمن هنا بقدر ما تكون في األطراف 
ما  وأنها  التحول  هذا  تصدق  التي 
تركيا  احضان  في  مرتمية  زالت 
منافعها  من  شيء  على  تحصل  علَّها 
هذه  كثيرة  هي  وكم  الشخصية، 
األطراف التي باعت الثورة السورية 
وجعلتها لعبة في أيدي الكبار وهم ما 
حتى  كذلك  وسيبقون  صغاًرا  زالوا 

يتخلصوا من تبعيتهم للغير.

القضية الكردية في مأمن؛ ليست في خطر

سيهانوك ديبو
األزمة  أصل  بأن  المؤكد  من 
السورية- كما كل األزمات؛ تكون 
والنهائية؛  البدائية  درجتيها  في 
تََدُرٍج؛  من  بينهما  وما  معرفية. 
متعلق ومؤكٌد لهذه السببية. فيما لو 
قُّدر أن يتم دعوة قوى المعارضة 
العلمانية الديمقراطية؛ من ضمنهم 
وعموم  الكردي  الشعب  ممثلي 
المكونات السياسية لفيدرالية شمال 
سوريا إلى اجتماع آستانا، الذي لم 
يخرج بشيء جديد؛ أشياء مذكورة 
مستوى  على  تحصينها  تمَّ  سابقة 
قرارات دولية صادرة عن مجلس 
فيما  حتى  سابقاً.  حدثت  األمن؛ 
العدائية/  العمليات  بوقف  يتعلق 
فقد  النار؛  أو وقف إطالق  القتالية 
من  أكثر  مسبقاً  عليه  االتفاق  تم 
أما  يفشل.  مرة؛  كل  وفي  مرة، 
آلية  تأسيس  على  االتفاق  عبارة: 
فهي  النار؛  إطالق  لوقف  ثالثية 
تناولها  تحتمل  يقينية؛  عبارة 
التناقض،  من  مزيداً  العملي؛ 
وتحقيق مثل هكذا آلية يحتاج بحد 
نشر  إلى  األدنى  ه  حدِّ وفي  ذاته 
وتحقيقاً  ضماناً  أمميين؛  مراقبين 
هنا  ذكره  الجدير  تنفيذه، ومن  في 
بأن وحدات حماية الشعب والمرأة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  وعموم 
االلتزام  إعالنها  في  السبّاقة  كانت 
بوقف إطالق النار مع حق الدفاع 
عن النفس ِمْن َمْن ال يلتزم بها من 
باألساس.  ذلك  في  المعنيّة  القوى 
أن  قُدِّر  لو  فيما  عينه؛  والحال 
تحضر هذه القوى في اجتماعات/ 
-بطبيعة  المنعقدة  جنيف  مباحثات 
إلى  اللحظة  حتى  ترقى  لم  الحال 
أن  يمكن  فأين  المفاوضة-  نمطية 
باب  من  الديمقراطيون؟  يجلس 
االستحالة أن تجلس هذه القوى في 
في صف  أْم  البعث؛  سلطة  َصفِّ 
اجتماع  حال  كما  اإلخوان.  سلطة 
البعث  بين  (اجتماع  اآلستانة 
رضوخ  مسألة  أّما  واإلخوان). 
صف  في  البقاء  (األكراد)  بعض 
اإلخوان؛ وقد أصبح لهم أكثر من 
ثالث سنوات مؤتلفين مع اإلخوان 
لدالئل  حاجة  وال  االئتالف،  في 
واستحواذهم  اإلخوان  هيمنة  عن 
كان  ُمْذ  االئتالف؛  قرارات  على 
السوري؛  الوطني  المجلس  اسمه 
المتداعية  اللحظات  هذه  وحتى 
فيها االئتالف، واإلنعاش لم ينقطع 
مستعدة  إقليمية  جهات  من  عنه 
طالما  االنعاش  في  لالستمرار 
تركيا  حال  كما  أجنداتها،  ينفذون 
رفض  وأي  وغيرهما،  وقطر 
لإلمالءات؛ فالمصير إلى النعش. 

ليس  مأمن.  في  الكردية  القضية 
إنما  أمنية،  أو  برغبة  عالقة  لذلك 
تم  ُمْذ  عملياً  صوغها  تم  نتيجةٌ 
الذاتية  اإلدارات  عن  اإلعالن 
الفيدرالية  (جوهر  الديمقراطية 
السورية  األزمة  حل  عن  المعبرة 
آذار 2016  تم إعالنها في  والتي 
شمال  آفا-  روج  مكونات  قبل  من 
التنفيذية  هيئتها  وإعالن  سوريا، 
في  االجتماعي  عقدها  وإقرار 
وإعالن  المنصرم)،  العام  نهاية 
اإلدارات الذاتية حدث عشية انعقاد 
الُمبيّتة  2014؛  الثانية  جنيف 
السبات  طور  في  اللحظات؛  هذه 
خالفه؛  على  الفعلي.  واالنتهاء 
بحد  اإلدارات  إعالن  لحظة  فإن 
لميراث  النتائج  نتيجة  فهي  ذاتها 
ُمتأسس  معرفي  فكري  فلسفي 
الحرية  حركة  وممارسة  فكر  في 
الكردستانية، وتم صوغها بأحرف 
من دماء آالف الشهداء؛ على مدى 
يُخلق  شيء  ال  السنين.  عشرات 

كي  فجأة  يُفنى  شيء  وال  فجأة؛ 
برمتها؛  المسألة  إنما  أبداً؛  يختفي 
الكم  لقوانين  خاضعة  متدفقة؛ 
للطاقة  الكلية  والقدرة  والكيف، 
الكلية  والطاقة  البناء،  في  المتولدة 
المسألة  حقيقة  في  المعرقل.  لهدم 
األوسط؛  الشرق  ألزمات  الكلية 
يظهر لنا على الفور بأن اإلدارات 
لموت  إعالن  الديمقراطية  الذاتية 
الصدفة  دول  القومية؛  الدولة 
والجغرافيات المستحدثة، وإنها في 
الوقت نفسه إعالن للدول الوطنية 
وهنا؛  مجتمعاتها.  أساس  على 
وحين القول؛ بأن القضية الكردية 
في سوريا بمأمن؛ يعني من المؤكد 
بأنه إحكام ما بين كالً من القضيتين 
ربطاً  وليس  والقومية،  الوطنية 
كما  الفاشيين؛  أجندة  في  وبها  لها 
يفكر  نظام  وكل  التركي؛  النظام 
تفكر  على شاكلته، وكل مجموعة 
مثال  الشكلية،  الشاكلة  هذه  على 
مستدعياً  نفسه  وجد  من  هؤالء؛ 
مثل أي مذنب ويحضر في ملحق 
كما  آستانا؛  اجتماع  مالحق  من 
تحت  حضروا  الذين  (األكراد) 
(المعارضة)  وفد  رئيس  إمرة 
سبيل  على  للعلمانية؛  الرافض 

المثال ال الحصر.
القضية  لكن  اآلستانا؛  انتهت 
أزمتها.  ومستمرة  باقية  السورية 
وال يمكن الحديث عن وقت محدد 
النتهاء هذه األزمة التي ال تشي إاّل 
بمزيٍد من التعميق. لم يبق أي وجود 
(للمعارضة) في حلب؛ وجعلوا من  
آستانا،  في  يظهر  أن  الخواتم  سيد 
وانتهت آستانا؛ بتوزيع نسخ من ( 
خارج  من  ُمَصدَّر  ُمعلّب  دستور) 
جملة  تكثيف  المطلوب  سوريا. 
ها؛  وزجِّ التنبيهات  من  جداً  كبيرة 
بشكل دفعات؛ وفي جهات متعددة. 
اإلنهاك  هو  ذلك  كل  من  الهدف 
السريري،  الموت  إلى  وصوالً 
عيش  طريقة  بفرض  وانتهاًء 
سوريّة.  غير  صناعة  من  ُمقَّدمة 
نحضر؛  لم  أننا  جداً  األفضل  من 
قانونياً  شريكاً  اليوم  نبدو  ال  كي 
يحيلنا  ما  وهذا  اإلخفاقات،  لهذه 
جملة وتفصيالً بأن القضية الكردية 
بمأمن أو تكاد أن تظهر حيّة حيوية 
بمعزل عن هذه اإلخفاقات؛ عالوة 
صيغة  باتت  حلها  صيغة  أن  في 
لألزمة  الكلي  الديمقراطي  الحل 
أن  المعقول  ليس من  إْذ  السورية. 
وناجحاً  مكان  في  عاجزاً  تكون 
بمكان  عالقة  على  آخر  مكان  في 
أننا  األفضل  من  إذاً  الفشل.  ذلك 
الجهة/ ستتيقن  وربما  نحضر،  لم 
في  السبب  كانت  التي  الجهات 
اجتماعات  حضور  من  استبعادنا 
السورية ومؤتمراتها حتى  األزمة 
-دون  هنا  خدمْت  بأنها  اللحظة؛ 
الحقدي-  انتقامها  كل  ومع  وعيها 

أكثر من أنها أساءت.
من  فإنه  نقوله؛  أن  لزاماً  كان  إذا 
المرئية  النتيجة  هذه  ترداد  المهم 
كردي  كردي  صراع  ال  أيضاً: 
جميع  فشلت  وقد  آفا،  روج  في 
المزاعم بأن صراعاً كردياً عربياً 
التوصيف  إنما  الظهور.  له  يكتب 
تاريخية  كتلة  وجود  النتيجة؛  في 
–الفيدرالية  مشروعها  عند  تنتهي 
السوري؛  الحل  الديمقراطية- 
وأعوام  األيام  تثبت  وقتي  وتكتل 
األزمة السورية بأنهم ُمتقاذٌف بهم؛ 
حينما  استدعائهم  يتم  فيهم؛  ّغٌل  ُمشَّ
يكون الوقت حائناً كي يؤدوا مهام 

شهود الزور.
في  الكردية  القضية  حل  وألن   
القضية  حل  فإن  بمأمن؛  سوريا 
وحتى  أمان،  في  أيضاً  السورية 
الصبر  من  الكثير  يلزم  حينه؛ 

يحين  حتى  والسخرية  والثبات 
َكنِس التكتالت العدمية من مختلف 

مواقعها وتموقعاتها.
والسائرين  اإلرهاب  ثلل  ماذا عن 

في ممشاها؟
واألمل؛  والحل  المعنى  قوى:  إن 
عن  المحصلة  في  السبب  كانت 
تشكيل وعيٍّ جمعي، دفع هذا الوعي 
والساسة  الكتاب  من  مجموعة 
والوطنيين الكرد في سوريا إلبداء 
عن  راضين  غير  بحسم  موقفهم 
نتيجة عدم حصول توحيد الموقف 
الكردي بشكله الكليِّ حتى اللحظة؛ 
عمومه.  استحصال  من  بالرغم 
دفع  الذي  نفسه  السبب  يكون  وقد 
موقعيِّ (نداء بريمن) إلى دعوتهم 
لمثل هكذا مطلب مهم؛ يبدو أهميته 
التأجيل  حجج  تنعدم  كبيراً؛  اليوم 
الوقت  وفي  أنه  إاّل  تحقيقه.  في 
من  بل  ال  المفترض،  من  نفسه 
هذا  مثل  يتوقف  ال  أن  الضرورة 
النداء  حال  كما  المسؤول  الموقف 
االنتقال  يجب  إنما  الحد؛  هذا  عند 
منه؛  والبحثي  العملي  الجانب  إلى 
مسؤوٍل  ٍر  تصوِّ بإبداء  خاصة 
ظهرت  التي  ومعيقاته  لمعرقالته 
قابل  غير  صريح  واضح  بشكل 
للتأويل في الفترة األخيرة وبخاصة 
اجتماع  وأثناء  قُبيل  حدث  ما 
الوطني  المجلس  دعوة  ِمْن  آستانا 
الكردي أو لنقل َمْن مثّله في آستانا 
كبير  إمرة  تحت  نفسه  وجد  ومن 
المفاوضين  وليس  اإلرهابيين 
حماية  وحدات  إدراج  يدعو  وهو 
االتحاد  وحزب  والمرأة  الشعب 
اإلرهاب.  قائمة  إلى  الديمقراطي 
نقول  أن  األصح  من  بأنه  يبدو 
خرجت  ما  سرعان  إْذ  مثّله؛  من 
أصوات وطنية قيادية من أحزاب 
إن  المؤكد  ومن  نفسه؛  المجلس 
مثل هذا الموقف هو موقف غالبية 
الكردي  الوطني  المجلس  قواعد 
يُساء  ألْن  بالرفض  يتعلق  فيما 
القومي  للدور  إساءة  محاولة  أو 
به  قامت  الذي  اإلنساني  الوطني 
وحدات حماية الشعب والمرأة طيلة 
وهجوم  السورية  األزمة  أعوام 
كداعش  اإلرهابية  الجماعات 
التي  وأيضاً  الشام  فتح  والنصرة/ 
مقصود  الشيخ  في  شعبنا  هاجمت 

بالسالح المحظور دوليّاً.
نتفق مع كل من يقول بأن اإلدارات 
دخلت  التي  الديمقراطية  الذاتية 
قبل  من  والُمَؤسسِّة  الثالث  عامها 
سوريا  وشمال  آفا  روج  شعوب 
بهدف  الدعم  إلى  تحتاج  بأنها 
األخطاء  ومعالجة  التصويب 
التي  السلبيات  وحتى  والنواقص 
مع  أكثر  ونتفق  وتظهر.  ظهرت 
الكردي  الموقف  وتوحيد  وحدة 
قرارات  أهم  أحد  كان  والذي 
الديمقراطي  االتحاد  مؤتمر حزب 
السادس في أيلول من العام 2015. 
ونتفق أكثر وأكثر أن تبدي جميع 
مقدمتهم  وفي  المجتمعية  القوى 
موقفها  واألنتلجنسيا  الكتاب  فئة 
به  قام  الذي  الخياني  اإلجراء  من 
ممثلي المجلس الوطني الكردي في 
آستانا، وأن تقوم بأدوارها في هذا 

المنحى وغيره.
فهل يُعقل أن يُطلب أحدهم توحيد 

الموقف مع (اإلرهابيين)؟

كوباني الصخرة أمام 
الغطرسة األردوغانيّة

النضال  تاريخ  تلّخص  مدينة  تخرج  قرن  كّل 
القرن  وهذا  ستالينغراد،  كانت  المجتمعّي، 
رحى  ودارت  األيام  مّرت  وكلّما  كوباني، 
السنوات استنبطت األفكار الجوهريّة من مقاومة 
الحماية  فكرة  تحليل  من  بّد  ال  وكان  كوباني، 
الذاتيّة ومفهومها، وفكرة اإلدارة الذاتيّة، ووحش 
القوميّة، وتحليل اإلرهاب ومدى وحشيّة  الدولة 
تنظيم  تواجه  لم  كوباني  أن  وكيف  اإلرهابيين، 
الدولة  واجهت  وإنما  فحسب،  الوحشي  داعش 
سّداً  ووقفت  وجبروتها،  سطوتها  بكّل  التركية 
منيعاً أمام مفهوم الدولة القومية، وواجهت أدواتها 
الصهريّة واإلباديّة بأدوات المجتمع الديمقراطي 

األخالقي السياسي.
فصمت العالم أمام هذه الحرب الشعواء وإعالن 
التنظيم،  هذا  ضد  أنهم  الحديث  العصر  أباطرة 
وأنهم يحاربون هذا اإلرهاب من خالل ضرب 
كوباني،  في  القتال  ساحة  عن  بعيدة  مواقع 
محدود  الال  العسكري  الدعم  عن  وتغاضيهم 
المنافذ  الحدودي، وإغالق  الشريط  لداعش عبر 
المقاومة  بهذه  االعتراف  وعدم  كوباني،  على 
السياسي  اإلسالم  قد عّرى  التنظيم  لهذا  الوحيدة 
الذي تولد عنه تلقائيا اإلسالم المتطرف، وبذلك 

سقط القناع عن أردوغان.
بعد  البديَل  تجِد  ولّما  أميركا  به  اقتنعت  ما  وهذا 
بعد  لهذا المشروع اإلسالمي الذي اعتمدته حاّلً 
صدام،  إسقاط  خالل  من  القوموية  الدولة  فشل 
األوسط  الشرق  مشروع  إلى  الوصول  وعدم 
الجديد الذي يؤجل دائماً دون أن توضيح السبب، 
الذي  المجتمع  أمام  االحتكار  عجز  يؤّكد  بل 
الدول  بهذه  أّدى  بات يدرك مسؤوليته، كّل ذلك 
الفوضى  إلى خلق حالة من  العالميّة  الرأسماليّة 
وتنازعها،  المصالح  ضرب  وسياسة  العارمة، 

للوصول إلى حّل يرضيها.
تظهَُر  التي  الجديدة  الفاشلة  السياسة  هذه  لكّن 
طارئاً على سياسات االحتكار العالمي، والحداثة 
تتواءم  الّتي ال تستطيع أن  المتخبطة  الرأسمالية 
مع المجتمع الديمقراطي، وال تستطيع أن تقنعه، 
وبين  المجتمعات  بين  الهّوة  تزداد  باألحرى  أو 

األنظمة التي تقف عالة عليها.

وقد كانت تجربة كوباني كافية لتعرية الفوضى 
السياسية الهائلة، فالكّل يحارب الكّل، وتتضارب 
وقع  الذي  التركي  النظام  خاصة  المصالح، 
اإلسالم  وبين  الديمقراطّي،  الكورد  إسفين  بين 
ناحية  ومن  الالأخالقي،  الشوفيني  المتطّرف 
يحارب  أنّه  يّدعي  الذي  الدولّي  النظام  أخرى 
داعش، ومن ناحية أخرى وهي األهم؟؛ ماذا بعد 

ضرب تنظيم داعش؟
إّن المحاوالت والمراهنات الفاشلة التي ُمني بها 
أردوغان بعد تمييع الثورة السورية التي وضع كل 
بيضه فيها، وبعد التناقض بين القول والفعل على 
األرض، قد باءت بالفشل أمام صخرة كوباني، 
وكانت ومازالت السياسة التركيّة فاشلة ومدّمرة 
أثنية  وبأّي  بالكورد،  األمر  يتعلّق  لتركيّة عندما 
أو شعب غير الشعب التركّي، ولّما يدرك النظام 
التركي بعد أّن الغالديو والقّوات الخاّصة المدّربة 
على محاربة جيش التحرير الكردستانيّة تشكالن 
بل على شعوب  نفسها  تركيا  على  كبيراً  خطراً 
منطقة الشرق األوسط برّمته وستنسف مشروع 

السالم برّمته.
إّن تركية وداعش لم تحسبا حساب فشل داعش 
على كوباني كما فشلت في سري كاني وغيرها، 
النهائّي  النجاح  إلى  الطريق  بات  الفشل  وهذا 
للمجتمع األخالقي السياسّي الّذي طالما دعا إليه 

القائد عبد هللّا أوجالن في مرافعاته.


